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Studiens syfte är bidra med kunskap om likheter och skillnader mellan diskurser kring 

flyktingfrågan i traditionella medier och på Twitter genom att undersöka språkanvändningen 

samt explicita teman utifrån diskurser i tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

samt i tweets på Twitter. Studien vill att få kännedom om och hur de traditionella mediernas 

diskurser samverkar med diskurser på Twitter. För att uppnå syftet med studien bryts syftet 

ned i fyra frågeställningar: vilka retoriska stilfigurer används i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och på  Twitter utifrån den valda problematiken? Vilka manifesta och latenta 

budskap går att urskilja med hjälp av språket i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på 

Twitter?  Vilka negativa respektive positiva värdeladdade ord förekommer i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och på Twitter? Hur kan den visade språkanvändningen diskuteras 

utifrån diskursteori och dagordningsteori? Studiens teoretiska ramverk utgår från 

diskursteori och dagordningsteori samt kopplas samman med tidigare forskning i analysen. 

Studiens resultat visar att gestaltningen av flyktingfrågan manifesteras på olika vis genom 

språkanvändningen, till exempel i användningen av retoriska stilfigurer och värdeladdade 

ord. Twitters språkanvändning är mer dramatisk och kritik uttrycks mer explicit i jämförelse 

med språkanvändningen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Studien visar dock en 

möjlig samverkan mellan de båda medierna, då liknande teman hittades i respektive medier. 

Det var svårare att urskilja manifesta och latenta budskap i diskurserna på Twitter i 

jämförelse med diskurserna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De båda medierna 

subjektställer de svenska aktörerna medan flyktingar återfinns som objekt eller inte alls 

förekommer. Resultatet visar att det i den aktuella studien, finns en samverkan mellan 

dagspress och social medier. Dagspressens ämnen återfinns i diskurserna på Twitter, där 

Twitteranvändare tycker något om ämnet dagspressen tar upp.  

Sökord: Diskursteori, Dagordningsteori, Komparativ analys, Massmedier, Traditionella 
medier, Sociala medier, Mediegestaltning. 
 



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
School of Education and Communication 

Media and Communication Studies C 
Bachelor thesis 15 credits 
Autumn 2016 

 

ABSTRACT 

Author(s): Hanna Jönsson and Agnes Magnusson 

Title and subtitle (English): The echos in the open society #gränskontroller – A 

comparative discourseanalysis if and how media co-work in discourses about refugees. 

Language: Swedish 

Pages: 37 

 

The purpose of this study is to contribute to knowledge about similarities and differences 

between discourses in traditional- and social media concerning the refugee issue. 

Furthermore the purpose will be answered by exploring and compare the use of language and 

explicit themes in the discourses, in two of Swedens largest newspapers: Dagens Nyheter and 

Svenska Dagbladet, aswell as selected top-tweets on Twitter. The intention of the study is to 

receive understanding if and how the discourses in traditional media are reciprocating with 

the discourses on Twitter. To fufill the purpose of this study, four framing questions will be 

answered: which rhetorical stylistic figures are used in Dagens Nyheter, Svenska dagbladet 

and on Twitter? Which explicit and implicit messages can be discovered with help from the 

used language in the discourses in Dagens nyheter, Svenska dagbladet and Twitter? What 

negative respectively positive emotive words occurs in the newspapers and on Twitter? How 

can the result of the used language be discussed by Discourse theory and The agenda setting 

theory? The study’s theoretical framework are The agenda setting theory and Discourses 

theory, the theories will be connected to previous research about representation in the media 

in the section of analysis. The study’s result shows that the figuration of the refugee issue are 

displayed in different ways through the use of language, for example in the use of rhetorical 

stylistic figures and emotionally charged words. The used language on Twitter contains more 

explicit negative and dramatically charged words compared to discourses in Dagens Nyheter 

and Svenska Dagbladet. However the study indicated a cooperation between the traditional- 

and social media, due to similar themes that were discovered. Nevertheless, it was more 

difficult to distinguish the explicit and implicit messages in the discourses on Twitter 

compared to Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. The subjects in the newspapers where 

rediscovered on Twitter, where users consider something about the subject which shows 

some tendencies of collaboration between the newspapers and social media.  

Keywords: Discourse theory, Agenda setting theory, Comparative analysis, Mass media, 
Traditional media, Social media, Figuration in media.  
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1. Inledning 

Perioden mellan 2014 och 2016 sker det mycket i medierapporteringen kring hur 

flyktingfrågan återspeglas i svenska medier. I Sverige förändras det politiska klimatet, från 

att Fredrik Reinfeldt håller tal om att svenska folket ska öppna sina hjärtan till att den 

socialdemokratiska koalitionsregeringen väljer att stänga Sveriges gränser på grund av den 

stora flyktingströmmen. Det svenska flyktingmottagandet var rekordstort under 2015, trots 

det återspeglades situationen till en början i medierna, främst som korta notiser (Dahlberg, 

2016). Medierna ger efterhand, situationen ett ökat utrymme och som exempel startar 

Sveriges television på hösten 2015, insamlingar till kriget i Syrien. 

Under en kort tid förändrades journalistikens bevakning av flyktingfrågan drastiskt, både i 

omfång och ton (Dahlberg, 2016). När beslutet om införandet av gränskontroller träder i 

kraft i november 2015 förändras mediebevakningen och istället för notiser hamnar 

flyktingfrågan på tidningarnas förstasidor. Efter incidenter på andra platser i Europa, till 

exempel efter sexuella övergrepp i Köln i början av 2016, förändras tonen mot flyktingar i 

dagspress och nyhetsbevakningen i Sverige börjar till exempel rapportera om trakasserier 

som begåtts av asylsökande på badhus. Medierna fokuserar plötsligt även på flyktingars och 

asylsökandes situation vilket egentligen inte är något nytt eftersom myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) släppt flera rapporter gällande situationen.  

Även på sociala medier fick flyktingproblematiken ett allt större utrymme. Sommaren 2015 

hittades treårige Alan Kurdis kropp på en badstrand i Turkiet. Den treårige pojken 

drunknade tillsammans med sin bror och mamma under flykten från Turkiet till Grekland 

(Zachariasson, 2015). Bilden på den livlösa pojken spreds snabbt i sociala medier över hela 

världen och Alans kropp blev en symbol för världens flyktingproblematik som kräver 

tusentals liv varje år.  Innan frågan fick stor plats i de traditionella nyhetsmedierna satte 

sociala medier strålkastarljus på problematiken, vilket gav ett nytt perspektiv på sociala 

mediers inflytande, som vi har en konstant tillgång till i vår mobil, surfplatta och dator. Vi 

intresserar oss för hur de två medierna förhåller sig till varandra och om det som förmedlas 

via dem kan kopplas samman. Kan man säga något om vilken av de två medieformerna som 

egentligen styr och har makten över dagordningen? 

1.1. Bakgrund 

I bakgrunden ges en kort introduktion till förhållanden och konflikter i omvärlden, dess 

relation till den svenska kontexten samt ett förtydligande om traditionella- och sociala 

medier samt medieanvändning. Detta görs för att mottagaren ska få en ökad förståelse för 
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medierapporteringen kring flyktingfrågan och dess problematik som klargörs i avsnitt två i 

syfte och frågeställningar. 

1.1.1. Krig, konflikter och EU 

Det kritiska läget i omvärlden har tvingat över 60 miljoner människor på flykt, vilket är det 

högsta antalet sedan 1992 (UNHCR, 2015). Sedan 2014 har Islamiska staten avancerat i både 

Irak och Syrien, Islamistgruppen Boko Haram har utnämnt ett kalifat i  Nigeria, situationen i 

Sydsudan, situationen i Libyen och Republiken Kongo är fortsatt kritisk och talibaner och 

terrororganisationer har avancerat i Afghanistan och Jemen (Guehenno, 2015). 

Flyktingströmmen till Sverige blev 2015 den största i historien och Sverige har tagit emot 

flest antal människor på flykt i förhållande till folkmängd i EU (Migrationsverket, 2016).  

Europeiska unionen (EU) är en överstatlig organisation som bildades efter andra världskriget 

främst för att skapa fred genom ekonomiska relationer. EU:s medlemsländer följer speciella 

direktiv som den överstatliga organisationen bestämt. Ett sådant direktiv är EU:s policy 

Schengenavtalet vars innebörd är att underlätta transporten av varor, pengar och 

medborgare mellan medlemsländerna (EU-upplysningen, 2016; europa.eu, uå). Den fria 

rörligheten inom EU innebär att Europas yttre gränser förstärks vilket beror på 

Dublinförordningen som betyder att människor som söker sig till EU måste registreras i det 

första EU-land som de ankommer till, där även deras asylrätt kommer att prövas. 

 

EU:s migrationspolitik ifrågasattes och pressades hårt under den stora flyktingströmmen och 

det resulterade i att flera länder kring och inom EU tillslut valde att agera och fatta egna 

beslut. Detta innebar att länderna inte registrerade ankommande flyktingar, då de inte ansåg 

sig ha tillräckligt med kapacitet för att ta hand om dem. När registreringen av flyktingar inte 

fungerade enligt EU:s direktiv kunde flyktingar istället söka sig vidare till “populära” länder 

som bland annat Sverige och Tyskland för att söka asyl. Detta ledde till ett enormt tryck på 

länder inom EU som inte var förberedda på den stora flyktingströmmen. Sverige var ett av de 

länder som inte hade förberett sig och det i sin tur gjorde att Sverige formellt ansökte, via EU 

om tillfälliga gränskontroller mellan Sverige och Danmark. Dessa infördes den 12 november 

2015. Beslutet förlängdes sedan den 4 januari 2016 och är idag fortsatt aktivt (EU-

upplysningen, 2016). De tillfälliga gränskontrollerna i Sverige kan ses som en orsak av EU:s 

pressade migrationspolitik och inbördeskriget i Syrien som huvudsakligen lett till den stora 

flyktingströmmen enligt UNHCR (2015).  

1.1.2. Politiska konsekvenser  

Aktuella krig och konflikter i världen har gjort att allt fler människor är på flykt och söker sig 

till EU, vilket också påverkar det politiska klimatet i Europa. Efter Europaparlamentsvalet 
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2014 stod det klart att de högerideologiska partierna Nationella Fronten, Ukip, Lega Nord, 

Sannfinländarna, NPD och Nya Högerpartiet skulle ta plats i EU-parlamentet. Partierna för 

en mer reglerad migrationspolitik och vill minska den ökade invandringen till Europa 

(Byström, 2014). Det högerideologiska klimatet har fått ett ökat stöd av opinioner runt om i 

Europa. I Frankrike tredubblade Nationella Fronten sin representation efter regionvalet 

2015, samma år bildade Centern, Samlingspartiet och det högerextrema partiet 

Sannfinländarna regering i Finland (Zachariasson, 2015; Thurfjell, 2015). Även i 

Storbritannien syntes högerideologiska opinioner, Ukips partiledare Nigel Farages talade om 

att rumäner och polacker inte skulle ta jobb från britterna vilket senare visade sig ha påverkat 

opinionen då Storbritannien lämnade EU efter en folkomröstning 2016 (Byström, 2014; 

Hunt & Wheeler, 2016).  

Den högerideologiska utvecklingen i Europa har dessutom påverkat den svenska politiken. 

Det högerpopulistiska riksdagspartiet Sverigedemokraterna, har fått ökat stöd i 

opinionsmätningarna och man kan se skiftande attityder hos svenskar gentemot invandring 

och etnisk mångfald, vilket har studerats sedan 2005. Mångfaldsbarometern (2016) 

undersöker föreställningar, uppfattningar och erfarenheter kring integration, invandring och 

migration samt visar att det positiva stödet har minskat med cirka tio procent och att 

förändringen är den största negativa mätningen sedan studiens start. Sverige har även haft 

flest anmälda incidenter av högerextremt våld på 25 år i Västeuropa. Sedan 1990 har det 

inträffat 16 mord på grund av högerextremism, det tillika det växande 

invandringsmotståndet har resulterat i ett växande integrationsproblem och utanförskap i 

det svenska samhället (Aasland Ravndal, 2016). 

1.1.3. Traditionella och sociala medier samt medieanvändning 

Massmedier är ett samlingsnamn för alla de stora medier som är med och påverkar vår 

vardag, till exempel dagspress, internet och sociala medier. Massmedier bevakar inte bara 

samtida händelser utan formar även allmänhetens bild av verkligheten, det vill säga det är 

inte nödvändigt att ha varit i Syrien för att ha kunskap om hur situationen i Syrien ser ut. Det 

är viktigt att förstå hur massmedier påverkar allmänhetens uppfattning av samtiden och hur 

representationen av samhället påverkar oss samt hur medierna på så sätt utövar makt i 

samhället (De Zengotita, 2005). 

Makt är att kunna påverka någon till något som inte nödvändigtvis är i den 
påverkades intresse (Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009:25)  
 

Trots att flyktingkrisen till en början endast återfanns som korta notiser i de traditionella 

medierna blev flyktingkrisen allt eftersom tiden gick uppmärksammad i all form av 

nyhetsrapportering. Problematiken kring alla människor som tvingats på flykt i världen, på 
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grund av krig och oroligheter, gjorde att flyktingkrisen senare tog en stor plats på mediers 

dagordning, i både de traditionella och sociala medierna. 

Det finns alltså olika typer av medier som fyller olika eller liknande funktioner i samhället. 

Den aktuella studien behandlar både det som vi kallar traditionella medier såsom tv, 

tidningar och radio samt digitala medier som i den aktuella studien refereras till sociala 

medier. Det innefattar till exempel internet, Facebook, Instagram och Twitter. Traditionella 

nyhetsmedier kräver ofta yrkesjournalistik, policys och avtal medan sociala mediers 

“motsvarighet” sedan arabiska våren har kallats för medborgarjournalistik. 

Medborgarjournalistik innebär att allmänheten på de öppna “fria” plattformarna till exempel 

på Twitter, sprider och konstruerar samt delar information om bland annat händelser och 

samhällsproblematik. Genom nyhetsinsamling och direktrapportering kan en granne eller en 

skolungdom vara både skapare och utgivare för nyheter via sociala medier (Statens medieråd, 

2016; jfr Min, 2016).   

Twitter är ett socialt medie där användaren får uttrycka sig i max 140 tecken. På Twitter och 

andra sociala medier är det vanligt att använda sig av så kallade hashtags som innebär att 

man markerar nyckelord vilket fungerar som en sorteringsfunktion i mediet. Twitter handlar 

om att sprida information och aktuella nyheter vilket somliga menar har tagit över 

journalisters roll som nyhetsreportrar och även skapat medborgarjournalistiken. Till följd av 

detta har allt fler mediehus och journalister börjat använda Twitter som en parallell kanal till 

att marknadsföra den egna journalistiken, reportage och hemsidor. Twitter används även av 

allmänheten, politiker, offentliga personer och olika organisationer och har på grund av detta 

även utvecklats till ett socialt medie som bland annat behandlar politiska diskurser. Genom 

de så kallade hashtagsen “trendar” olika politiska ämnen och skapar debatt samt 

diskussioner mellan användare, politiska partier, aktivister och lobbyister över hela världen. 

Detta innebär att Twitter är en plattform för politisk kommunikation, både genom att sprida 

budskap men också av att få feedback från potentiella väljare (Weller et al, 2014).  Som följd 

till att Twitter har skapat en öppen plattform kan nyhetsjournalistiken utföras och tas del av i 

realtid. Användningen sker också i syfte att integrera med allmänheten (Weller et al, 2014).  

Användningen av sociala medier har ökat, enligt en studie som är gjord på uppdrag av IIS 

(Internetstiftelsen i Sverige) visar att cirka 58 procent av Sveriges befolkning över 12 år 

använde och besökte sociala nätverk dagligen 2016, det kan jämföras med de 28 procenten 

som använde och besökte sociala nätverk dagligen 2010 (Davidsson, 2016). Trots att aktivitet 

på sociala medier stiger är aktivitet på Twitter i Sverige något som på senare år avtagit, men 

Sverige toppar ändå användningen av mediet i Skandinavien. Inför valet 2010 skrevs det 99 

348 tweets med hastagen val2010. Det kan jämföras med Norges 28 489 tweets som skrevs i 

samband med det norska valet 2011 och med Danmarks 29 423 tweets angående deras val 
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samma år. Majoriteten av alla tweets skrevs under de respektive television sända politiska 

debatterna eller under respektive valdag (Weller et al,2014).  Det skulle kunna tyda på hur en 

eventuell relation mellan traditionella medier och sociala medier samverkar.  

Som ett resultat av den nya medieanvädningen utseddes internet till den viktigaste 

informationskällan framför traditionella nyhetsmedier av den svenska befolkningen 2016 

(IIS, 2016). Den äldre befolkningen från 66 år och uppåt, föredrar dock fortfarande 

traditionell dagspress som informationskanal. Trots att många menar att klyftan mellan den 

äldre och yngre generationen ökar skulle man kunna hävda att det inte är mellan 

generationer som den digitala klyftan ökar, utan mellan dem som kan och inte kan hantera 

det ständiga informationsflödet (Statens medieråd, 2016).   

Användningen av sociala medier innebär nämligen både möjligheter och svårigheter. Ett 

exempel är att det går att gömma sig bakom användarnamn i de öppna medierna. Att vara 

anonym på internet och i sociala medier medför att användare utnyttjar mediets “frihet” till 

att till exempel skriva och sprida kontroversiella åsikter eller hat. Den ständiga tillgången till 

medier, nyhetsflöden och det ständiga informationssökandet innebär att människor kan välja 

ut vilken typ av information de vill ta del av. Detta innebär att mediernas publik kan välja att 

endast ta del av information som stödjer den egna världsbilden vilket ger en ökad risk för att 

till exempel klyftor i samhället växer. Det är även viktigt att poängtera att rättigheter och 

skyldigheter i den digitala världen går hand i hand med det demokratiska samhället (Statens 

medieråd, 2016).  

Som en del av det demokratiska samhället utgör massmedier den tredje statsmakten vilket 

innebär att massmedierna ska granska makthavarna i samhället. Förutom att granska 

makthavarna bör medierna objektivt rapportera om viktiga händelser. Watson (2016) har i 

sin studie jämfört hur massmedierna i respektive forum rapporterat kring oljeläckaget i USA. 

Watson (2016) jämför informationstäckningen av oljeläckaget i USA mellan journalisters 

rapporterande i tidningar och användares aktivitet på Twitter. Många tidigare forskare 

hävdar att sociala medier bryter barriärer och därmed blir mer kritiska än till exempel lokala 

tidningar och byråer som är beroende av ekonomiskt stöd från omgivningen. Enligt Watson 

(2016) var Twitteranvändarna varken mer objektiva eller kritiska utan föll in i liknande 

teman som de små lokala tidningarna till exempel i sociala och ekonomiska teman. Detta till 

trots att sociala medier ofta står för något gränsbrytande.  
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2. Syfte 

Intresset för den aktuella studien började med idén om att undersöka gestaltningen av 

flyktingar i traditionella och sociala medier under införandet av gränskontroller i Sverige. 

Idén utvecklades sedan och intresset att undersöka om och hur traditionella och sociala 

medier samverkar i rapporteringen kring viktiga samhälleliga frågor uppstod. Trots det är 

intresset för flyktingproblematiken fortsatt intressant och vi har valt att slå ihop de olika 

delarna. Studiens mål är således att jämföra diskurser om flyktingfrågan som finns i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet samt på Twitter, för att få kännedom om de traditionella 

mediernas diskurser samverkar med diskurser på Twitter. Studiens syfte är bidra med 

kunskap om likheter och skillnader mellan diskurser kring flyktingfrågan i traditionella 

medier och Twitter genom att undersöka språkanvändningen samt explicita teman utifrån 

diskurser i tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt i tweets på Twitter.  

2.1. Frågeställningar 

Studiens syfte kommer att besvaras genom att undersöka språkanvändningen med hjälp av 

följande frågeställningar: 
 

• Vilka retoriska stilfigurer används i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på 

Twitter? 

• Vilka manifesta och latenta budskap går att urskilja med hjälp av språket i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och på Twitter? 

• Vilka negativa respektive positiva värdeladdade ord förekommer i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och på Twitter?  

• Hur kan den visade språkanvändningen diskuteras utifrån diskursteori och 

dagordningsteori? 
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3. Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer att redogöra för vilket forskningsfält den aktuella studien hamnar i 

och redogöra för relevanta mediestudier utifrån traditionella medier och digitala medier samt 

om mediegestaltningen av integration, migration och immigration. Först berör avsnittet 

tidigare forskning i traditionella medier för att sedan lyfta fram den tidigare forskningen som 

berör sociala medier. De båda mediernas tidigare forskning sammanfattas kort i kontext till 

den aktuella studien. 

3.1.1. Forskning rörande traditionella medier 

Tidigare forskning om migration och attityder, har fokuserats på traditionella nyhetsmedier. 

Studierna har studerat mediernas rapportering, reproduktion och hur nyhetsframing 

påverkar medborgares attityder. Bad news for refugees av Philo, Briant & Donald (2013) har 

studerat attityder gentemot flyktingar och asylsökande i Storbritannien. Förutom att studera 

medier och dess påverkan har författarna även gjort djupgående intervjuer av både experter 

och immigranter. Philo, Briant & Donalds (2013) slutsatser är att flyktingproblematiken tar 

stor plats på Storbritanniens nyhetsmedier idag. Studien klargör även att olika begrepp 

såsom flyktingar, asylsökande och migranter används felaktigt vilket leder till missförstånd. 

Mediernas reportage utgår oftast inte från huvudpersoner eller talespersoner som är direkt 

påverkade av händelsen utan utgår från en berättande, partisk och selektiv 

nyhetsrapportering (Philo, Briant & Donald, 2013). En sista slutsats som författarna nämner 

är att det selektiva rapporterandet leder till konsekvenser bland annat att det inte sker några 

samhälleliga förändringar och att flyktingar stigmatiserar samt isolerar sig själva.  

Forskning kring sambandet mellan mediebevakning och uppfattade hot mellan olika sociala 

grupper blir relevant att lyfta fram då det sätts i relation till den kringliggande omgivningen. 

Atwell Seate & Mastro (2016) har studerat attityder utifrån nyhetsrapportering med fokus på 

olika hot som förmedlas till allmänheten i medierna. Studien menar att rapportering idag till 

stor del handlar om brottslighet, terrorhot och våldsbrott vilket ofta kopplas till etniska 

minoritetsgrupper i mediegestaltningen. Atwell Seate & Mastro (2016) använder en 

psykologisk teori som försöker förklara uppståndelsen av uppfattande hot mellan olika 

sociala grupper. Studiens resultat visar att mediers framställning av etniska och rasifierade 

grupper kopplas samman med hot i samhället vilket kan påverka allmänhetens attityder 

gentemot dessa grupper. Atwell Seate & Mastro (2016) poängterar dock att det är viktigt att 

ta med i beräkning att medier inte står för all inverkan på attityder om minoriteter utan är en 

av flera faktorer.  
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Institutet för mediestudier (2016) har genomfört forskning baserat på hur svenska 

nyhetsmedier rapporterar om migration och integration. Forskningen är baserad på hur 

invandring konstrueras på ledarsidor i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. Studien studerade kvantitativt ledarsidornas fokus, vilken partipolitisk 

koppling som var starkast och hur invandringsgestaltningen såg ut. Resultatet visade att 

majoriteten av dagspressens ledarsidor var kritiskt konstruerade i migrationsfrågan och att 

den kritiska tonen har blivit allt mer explicit.  

Institutet för mediestudier (2016) innehåller även åtta relevanta essäer om synen på 

journalistik, migration och politiska krafter som påverkat rapporteringen om migration. I 

rapportens essäer framhålls det att journalistikens opartiskhet nu utmanas av digitala medier 

men att det finns delade uppfattningar om vad som driver traditionella mediers rapportering 

kring migrationsfrågor. Ulf Bjereld (2016) menar att det finns två olika uppfattningar, den 

ena uppfattningen menar att större mediehus döljer negativa konsekvenser med det större 

flyktingmottagandet och den andra sidan menar att journalister gestaltar 

flyktingmottagandet som en kris och ett hot mot Sverige. Rakel Chaukri (2016) menar att 

journalisters gestaltning utgår från ett värderingssystem, dels av journalisternas egna åsikter 

men också utifrån samhällets strukturella system där brott mot kvinnor och etniska 

minoriteter är underrepresenterade i medier. Vidare förklarar Chaukri (2016) i sin essä att 

det relativt ringa utrymmet av migrationsfrågor i traditionella medier beror på journalisters 

okunskap i området vilket betyder att en större kunskap hos journalister om migration krävs 

för att skapa en förändring i medielandskapet. Johansson Heinö (2016) menar att det faktum 

att debatten kring migration finns, är tecken på en dynamik i och mellan det svenska 

samhället, invandringen och medielandskapet. I sin essä poängterar författaren att den 

tidigare mediebevakningen har behandlat invandringspolitiken på ett annorlunda vis än 

andra diskurser i medier, dock har diskurserna kring invandring blivit allt mer normaliserade 

i svenska medier idag. Johansson Heinö (2016) menar att det är ett resultat av en förskjuten 

dagordning som han menar politikerna bär ansvaret för. Vidare menar han att 

mediebevakningen sätter sin agenda av den politiska dagordningen där en utebliven 

diskussion om invandring i det politiska rummet resulterar i en utebliven diskussion i det 

mediala rummet. 

3.1.2. Forskning om och i digitala medier 

Det är ytterst viktigt att inte glömma bort sociala medier som tar allt större plats i det digitala 

samhället vi lever i idag. Logan (2016) har studerat vilken plats digitala medier tar i dagens 

samhälle utifrån olika förutsättningar och relationen till traditionella medier i 

Understanding New Media. Boken redogör för digitala medier i olika former, bland annat 

sms-användning, chattrum, sökmotorer, virtuell verklighet, sociala medier med fokus på 
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Twitter, Instagram och Snapchat samt bloggar. Logan (2016) hävdar att sociala medier är ett 

nytt sorts språk som etablerar sig tillsammans med tal, skrift, matematik, vetenskap, 

datorisering och internet, genom att skapa en ny kognitiv miljö. I takt med den ständiga 

utvecklingen av sociala medier, sker dessutom en utveckling och en förändring i relationen 

till traditionella medier. Till skillnad från traditionella medier, innefattar sociala medier 

bland annat portabilitet och flexibilitet i informationsdelningen, en slags sammanflätning av 

flera medier i ett vilket leder till fler funktioner i informationsdelningen samt en minskning 

av gapet mellan producenter och konsumenter av nyheter. Det blir vanligare att användare 

på social medier producerar samma nyheter som journalister i traditionella medier vilket 

sätter nyhetsproduktion i en ny kontext. Logans (2016) studie är baserad på en allmän och 

bred syn på digitala mediers framväxt. 

Rasmussens studie Should each of us take over the role as watcher? Attitudes on Twitter 

towards the 2014 Norwegian terror alert (2015) bidrar istället med en mer specifik 

forskning kring Twitters inflytande. Genom diskursanalys har Rasmussen (2015) studerat 

Twittertrådar om relationen mellan medborgare och statliga myndigheter utifrån terrorhot 

mot Norge genom hashtaggen terrortrussel (terrorhot). Problematiken i studien grundar sig i 

oron som skakade landet efter Anders Behring Breiviks attentat den 22 juli 2011. Rasmussen 

(2015) analyserar alla tweets mellan 24 juli och 31 juli med hashtaggen terrortrussel, totalt 

211 tweets, samt undersöker norska myndigheters kommunikation via pressmeddelande, 

presskonferens och Twitter. Studien redovisar perspektiv på attityder mot olika aktörers 

kommunikation, attityder mot ett ansvar gentemot allmänheten och attityder mot etniska 

minoriteter samt skuldbeläggning. En del tweets som undersöks är främlingsfientliga och 

rasistiska men majoriteten av tweetsen uppmuntrar till att ta avstånd från skuldbeläggning 

av etniska grupper och stereotyper. Rasmussen (2015) konstaterar att Twitteranvändares 

attityder påverkas av hur myndigheterna väljer att kommunicera via sociala medier vilket 

återspeglas i tweetsens kontexter.  

Toledo Basto (2015) jämför hur stort utrymme och hur stor spridning materialet i traditionell 

dagspress respektive materialet på sociala medier får. Studien jämför innehållet i artiklar 

hämtade från The New York Times och The Guardian med innehållet på de sociala 

medieplattformarna: Twitter, Facebook, Google+, Delicious, Pintrest, och Stumbleupon. 

Studiens resultat visar på stora skillnader kring vad, och vilka ämnen, som lyfts fram i de 

traditionella medierna respektive i de sociala medierna. På de sociala medierna förekommer 

främst personliga åsikter, internationella-, nationella och lokala nyheter medan fokus i 

dagspress främst är inriktat på sport, ekonomi, underhållning och nyheter om kändisar. 

Toledo Basto (2015) påpekar även att det finns en tydlig relation mellan hur stor plats 
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nyheter får i de traditionella medierna respektive på Twitter, en relation som inte alls är 

tydlig i jämförelse med de andra sociala medierna.  

3.1.3. Sammanfattning av forskningsläget 

Den aktuella studien placeras i den samhällsvetenskapliga sfären med tyngdpunkt i medie- 

och kommunikationsfältet. Forskningsfältet är brett eftersom att det behandlar både 

traditionella medier och sociala medier utifrån olika förutsättningar. Logan (2016) och 

Toledo Basto (2015) sätter de olika medierna i relation till varandra medan Rasmussen 

(2015) koncentrerar sig på Twitter som ett medie som innehåller politisk diskussion. Den 

aktuella studiens problematik kan med hjälp av åtta essäerna från Institutet för Mediestudier 

(2016) illustreras och problematiseras. Även om de valda essäerna inte är tydligt 

forskningsbaserade utan främst är skrivna av journalister utgör de ett intressant underlag för 

den aktuella studien då de lyfter intressanta ämnen som kan återfinnas i samhällsdebatten. 

Essäerna lyfter till exempel fram kvantitativ forskning utförd på svenska tidningars 

ledarsidor men även journalistikens skildring av migration. Skildringen av hur migrationen 

beskrivs i svensk press är väsentlig för den aktuella studien, som kritiskt vill studera 

dagspressens diskurser och göra en komparativ jämförelse med diskurser från Twitter. Vi är 

medvetna om att essäer inte utgör en tyngdpunkt eller en stark validitet för den aktuella 

studien, men anser att de fyller en lucka och kan lyfta studiens problematik ytterligare. 

Studien tar även fram forskningsbaserat material som i högre grad används för att dra 

slutsatser.  
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4. Teori 

I teoriavsnittet ges en kort förklaring kring vad teori innebär, därefter följer en kortare 

sammanfattning om den aktuella studiens val av teorier som sedan följs upp med en 

fördjupning av respektive teori. Eftersom teorierna kan anses komplexa ges exempel i 

relation till den aktuella studien för att underlätta förståelsen.  
 

En teori gör det möjligt att “se något som något” (Arhne & Svensson, 2015). I den aktuella 

studien används diskursteori som syftar på att diskursiv konstruktion skapar allt det sociala 

och nästan alla sociala fenomen kan analyseras med diskursiva redskap. Teorin skulle med 

andra ord kunna förklaras som att: verkligheten existerar genom språket, då vi genom 

språket skapar representationer av verkligheten vilket i sin tur bidrar till det fortsatta 

skapandet av verkligheten (Winther Jorgensen & Phillips 2000; jfr Börjesson, 2003). 

Dagordningsteorin används för att undersöka en eventuell samverkan mellan medierna. 

4.1. Diskursteori 

Begreppet diskurs har ingen homogen definition, i den här studien använder vi Winther 

Jorgensens och Phillips (2000) definition av begreppet: diskurs är en bestämd betydelse 

utifrån ett specifikt fält, till exempel tal, text eller rörlig bild. Definitionen används i 

resultatredovisningen då studien hänvisar till Twitter och dagspress som specifika fält.  En 

vald diskurs består av moment vilket betyder alla tecken. Moment skapar betydelse då de 

skiljer sig från varandra. Ett moment är aldrig totalt vilket betyder att momentet kan ha olika 

betydelser i olika diskurser och sammanhang. Dessa obestämda moment kallas element. 

Diskursen vill reducera elementens möjlighet till mångtydighet genom artikulation, det vill 

säga den form av identitetsskapande relation som formas mellan andra moment och 

elementet i diskursen. Om gränskontroller är ett element i en diskurs om politiska relationer 

men istället sätts i en diskurs om migrationsverket så kan man i diskursen reducera 

elementets betydelse med hjälp av till exempel andra moment som: hjälpa och asyl, vilket gör 

att elementet gränskontroll istället blir ett moment som förknippas med invandring snarare 

än politiska relationer.  En annan faktor som bestämmer de diskursiva momentens och 

elementens betydelse är nodalpunkten i diskursen. Moment och element placeras i relation 

till nodalpunkten. I den aktuella studien skulle nodalpunkten kunna vara 

flyktingproblematik, således blir moment till exempel flyktingar, migrationsverket och krig 

medan element till exempel blir aktörer. Winther Jorgensen och Phillips (2000) ger ett 

exempel utifrån en politisk diskurs där demokrati är nodalpunkten och folket blir ett 

privilegierat tecken och yttrandefrihet blir nästa moment. Genom att placera moment efter 

nodalpunkten reduceras möjligheten till olika betydelser för momenten. Ekvivalenskedjor är 
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också ett sätt att skapa betydelse för diskursen genom att moment sätts i relation till 

varandra och skapar innehåll, ett exempel från den valda studien är  ideologi  

politikmedier (Winther Jorgensen & Phillips, 2000).   

Marxistiskt tänkande och skapandet av den sociala omvärlden samt poststrukturalismens 

teori om betydelseskapande är central för diskursiva processer (Winther Jorgensen & 

Phillips, 2000).  Marxismens historiematerialism ligger således till grund för det sociala fält 

som finns inom diskursteori, där materialism, äganderätt, maktperspektiv och den 

ekonomiska kärnan i ideologin dominerar samhällsstrukturen. I kapitalistsamhället existerar 

två samhällsklasser som i historiematerialismen ställs mot varandra och är varandras 

motsatser; härskare och arbetare. De två samhällsklasserna reproduceras på grund av 

arbetarklassens “icke medvetande” som formas i den kapitalistiska ideologin där ekonomiska 

intressen styr. Trots att diskursteori har inspirerats av det historiematerialistiska synsättet 

uppstår en problematik med den ekonomiska kärnan i modellen. Istället för ekonomiska 

faktorer har diskursteori snarare valt att fokuserar på hegemoni, en slags medveten 

organisering av samtycke som sker mellan de båda samhällsklasserna, som en förklaring till 

reproduktionen som sker i klassystemet. I detta synsätt blir betydelsebildning extra viktigt då 

det förklarar maktbalansen i samhällsstrukturen. Genom betydelsebildning kan makt bli 

något självklart och naturligt, detta kan i sin tur leda till att olika klasser i ett ordnat samhälle 

kan känna tillhörighet till varandra utöver klasstrukturer. Det hegemonistiska synsättet gör 

det möjligt att förändra strukturer i samhället, det betyder således att grupper på så vis inte 

bestäms av ekonomiska faktorer utan endast genom politiska diskursiva processer, vilket 

betyder att diskursiva processer skapar allt (Winther Jorgensen & Phillips, 2000).  

En annan del av diskursteorin som utgör en viktig del är kontextualisering som innebär att 

allt det sociala eller det som kallas verklighet, får betydelse i den kontext som det skapas i. 

Det betyder att samma föremål i olika kontexter får olika betydelser. Kontexter kan dock 

neutraliseras vilket leder till att de inte ifrågasätts, och på så sätt skapas objektiva diskurser 

vilket betyder att de är självklara. Trots att begreppen objektiv och politik kan ses som 

åtskilda, utesluter de inte varandra. Konflikter i politiken kan bli objektiva i historiska 

processer och objektivitet kan bli politiskt genom att det blir självklart. De båda begreppen 

blir alltså två sidor av samma mynt. Mellan de båda begreppen återfinns den hegemoni som 

tidigare nämnts och som har en central roll i diskursteori. Det är genom hegemoniska 

interventioner som politiska konflikter blir objektiva, hegemoni undertrycker annorlunda 

verklighetsuppfattningar och en bestämd verklighetsuppfattning upprättas som normal. På 

så sätt blir begreppet hegemoni likvärdigt med begreppet makt i diskursteori då de båda står 

för det som skapar den sociala, “normala” verklighetsbilden.  Ingen diskurs kan etableras 

totalt då det ständigt råder konflikter mellan olika diskurser som definierar verkligheten 
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annorlunda. Antagonism är i diskursteori, samma sak som konflikt. Antagonism uppstår när 

olika identiteter hindrar varandra, identiteter behöver dock inte ha en antagonistisk relation 

till varandra, vilket gör att man till exempel kan vara både arbetare och svensk samtidigt. 

Den antagonistiska relationen uppstår när den ena identiteten hindrar den andra, till 

exempel om den nationella identiteten gör att man utesluter eller dödar människor av annan 

nationalitet på arbetsplatsen (Winther Jorgensen & Phillips, 2000).   

En av diskursteorins förutsättningar är att omgivningen tar det sociala etablissemang för 

givet utan att ifrågasätta det. I det sociala etablissemangen finns olika aktörer som delas in i 

subjektspositioner beroende på aktörens klass, kön och etnicitet. Diskursteori strävar efter 

att kunna ge förståelse varför människor kategoriseras i olika positioner och hur det påverkar 

den individen. Detta återspeglar samhällets maktperspektiv och politik. Begreppet politik 

avser inte partipolitik utan är ett brett begrepp inom diskursteori som syftar till det sociala vi 

skapar genom bestämda sätt samt det vi utesluter genom att använda det bestämda sättet att 

skapa. Enligt diskursteori har politiska processer (processer som påverkar i alla riktningar) 

företräde, politiska artikulationer påverkar hur vi agerar, tänker och skapar det existerande 

samhället (Winther Jorgensen & Phillips, 2000).  

Vi har tidigare talat om hegemoni som skapar en enhetlig social bild, motsatsen till en 

enhetlig bild kallas dekonstruktion - obestämdheten. Dekonstruktion är det som visar att 

element skulle kunna skapas i en annan betydelse. Detta skapar ingången till 

diskursanalysen, vilken syftar till att dekonstruera de hegemoniska strukturerna som skapar 

den “naturliga” verkligheten. Om det i den hegemoniska verkligheten anses att invandrare 

ekvivalerar kriminalitet, dekonstruerar diskursanalysen diskursen genom att visa hur 

elementen knutits samman, och hur de annars hade kunnat skapa en annorlunda betydelse 

samt vilka konsekvenser den hegemoniska strukturer får för både invandrare och svenskar 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2000). 

4.2. Dagordningsteori 

Medier utgör den tredje statsmakten och det är därför viktigt att använda en teori som 

fokuserar på medieinnehåll (Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009). Som komplement till 

diskursteori används därför agenda setting theory, i fortsättningen dagordningsteori. Av 

McCombs (2014) förklaras dagordningsteori med att medierna har kontroll över den 

politiska dagordningen: de frågor som uppmärksammas och debatteras vilket i sin tur leder 

till ett ämnesinflytande över medborgarna. Det är viktigt att poängtera att medierna inte 

bestämmer hur medborgarna ska tycka utan snarare vilka frågor medborgarna engagerar sig 

i (Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009). För att mer ingående förklara mediemakt används 

Kent Asp (1986) som menar att det att det finns två typer av maktrelationer. Den första 
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handlar om mediernas makt över publiken, den andra handlar om makten över mediernas 

innehåll. Maktrelationerna sätts i relation till tre huvudaktörer; medier, politiker och publik. 

Asp (1986) använder sig av en utbytesteori och menar å ena sidan att medierna har makt 

över både publik och politiker då medierna påverkar allmänhetens uppfattning av politiker, 

politik och partier, medan å andra sidan, politiker utgör både mediers källor och information, 

vilket således innebär att politiker utövar makt över medierna. Slutligen innebär det att 

medierna även har makt över publiken då mediers innehåll påverkar dess attityder, 

kunskaper och åsikter. Mediernas position är central och betydande för samhällsstrukturen 

samtidigt som rollen definieras av samspelet till andra institutioner. Samspelet förändras 

kontinuerligt över tid vilket betyder att mediers makt och position kan förändras. En annan 

faktor om makt och medier är makten bakom medierna som i Berglez, Olausson & Nohrstedt 

(2009)  förknippas med makten i bland annat ägande, lagstiftning och kultur. Kommersiella 

medier såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har ekonomiska intressen och vill 

både sälja annonsplatser i tidningen samt locka publik, vilket betyder att innehållet måste 

engagera publiken för att annonsörer ska vilja synas i tidningen. Ofta betyder det att 

kommersiella intressen tar över istället för viktig politisk information (Berglez, Olausson & 

Nohrstedt, 2009). Ideologisk mediemakt innebär att medierna reproducerar, rapporterar och 

befäster den härskande klassens eller gruppens ideologi (jfr De los Reyes & Mulinari, 2005). 

Detta kan till exempel synas i vilka aktörer som finns med i rapporteringen, vilka som får 

uttala sig och vilka i analysen som reportagen väljer att fokusera på (Asp, 1986; Berglez, 

Olausson & Nohrstedt, 2009). 

I grunden innebär dagordningsteorin att journalisternas rapportering skapar en “andrahands 

verklighet” som ger kunskap om offentliga angelägenheter, nyheter och politik som inte 

kommer från någon form av personlig kommunikation (McCombs, 2014). Ett exempel på den 

här sortens verklighet är att det finns en allmän uppfattning om hur situationen i Irak såg ut 

under kriget i början av 2000-talet, trots att de allra flesta människor aldrig var på plats. 

Dagordningsteorin innebär att medier skapar en agenda utifrån nyhetsrapportering om 

problematik som anses vara intressant för dem, resultatet blir att mediers agenda blir 

allmänhetens dagordning. Mediernas roll är inte bara att rapportera händelser utan också att 

återskapa en så korrekt verklighetsbild som möjligt vilket kan vara svårt. En vanlig faktor 

kring dagordningsteorin är mediers rapportering av våldsbrott; trots att antalet våldsbrott 

minskar, ökar mediers rapporteringen över brotten vilket skapar verkligheten till 

allmänheten om att våldsbrotten ökar vilket inte stämmer. Ett annat exempel på 

dagordningsteorin i praktiken är hur mediernas gestaltning av politiska företrädare kan 

påverka presidentval genom attitydförändringar hos den allmänna opinionen vilket har 

studerats i USA och Spanien. Den politiska agendan som medierna målar upp i TV och 

tidningar är minst lika viktig som politikers offentliga konkreta åtgärder för väljarkårens 
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uppfattningar. Mediernas dagordning varar olika länge beroende på vilken problematik som 

hamnat på agendan. Generellt sätt stannar ekonomiska problem utifrån privatpersoner länge 

på löpsedlarna tillsammans med nationella politiska frågor medan utrikespolitik och 

generella ekonomiproblem försvinner snabbare från dagordningen (McCombs, 2014). 
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5. Metod 

Under metodavsnittet ges en kort introduktion till studiens kvalitativa forskning, därefter 

presenteras studiens valda metod och studiens tillvägagångssätt beskrivs samt följs upp med 

det analysschema som används i studien. Därefter presenteras studiens material och urval 

och slutligen görs en reflektion kring avsnittet.   

Studien är kvalitativ och hermeneutisk. Kvalitativ forskning handlar om att kunna tolka 

insamlad empiri och hermeneutik syftar till empirisk förståelse. Kvalitativ forskning kan 

studera nästan alla händelser i det verkliga livet och den kvalitativa metoden utgår från den 

enskilde forskarens sociala verklighet, vilket i sin tur påverkar tolkningen av empirin. Det är 

därför viktigt att poängtera att alla studier tolkas mer eller mindre (Ahrne & Svensson, 2015; 

Yin, 2011).  Utmärkande hos den kvalitativa forskningen är att fokus ligger i de sammanhang 

som människor lever i samt människors åsikter och synsätt. Den kvalitativa forskningen vill 

försöka öka förståelsen för förklaringen av socialt handlande och det finns en strävan att 

kontinuerligt utveckla nya begrepp för att förklara sociala processer (Yin, 2011). Den aktuella 

studien använder  kritisk diskursanalys i syfte att genomföra en kvalitativ studie med 

tillförlitlighet och transparens. 

5.1. Kritisk diskursanalys 

Det krävs ett förtydligande kring begreppen diskurs och tema som används genomgående i 

den aktuella studien. Begreppet diskurs syftar i den aktuella studien till helheten av den 

samling tecken som återfinns i det studerade materialet, vilket innebär alla tecken i en tweet 

eller alla tecken i rubriker och ingresser. Tema syftar å andra sidan till det genomgående 

budskapet som hittas i de valda diskurserna (Winther Jorgensen & Phillips, 2000).  

Kritisk diskursanalys syftar till att studera relationen mellan diskursiv praktik och social 

kulturell utveckling i olika sociala kontexter. Diskursanalysens kritiska uppgift är att 

kartlägga diskursens praktiska roll i upprätthållandet av den sociala världen, sociala 

relationer och den ojämlika maktbalansen. På så sätt är metoden inte objektiv, utan ställer 

sig kritisk till sociala förhållanden och vill uppnå social förändring. Diskurs är inte bara tal- 

och skriftspråk utan kan även appliceras på till exempel bilder och bidrar till att både forma 

och omforma sociala samhällsstrukturer. Konkret fokuserar kritisk diskursanalys på 

lingvistisk textanalys som ofta syftar till att synliggöra ideologiska effekter, vilket innebär 

obalanserade maktförhållanden mellan sociala grupper (Winther Jorgensen & Phillips, 

2000).  
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Den aktuella studien har i viss mån inspirerats av diskursordningen (diskurstyp och genre) 

och den kommunikativa händelsen som tillhör kritisk diskursanalys. Studiens metod 

kommer främst inspireras och utgöras av den kommunikativa händelsen som Fairclough 

(1992) definierar som ett visst språkbruk som förs i till exempel tidningsartiklar, intervjuer 

eller ett politiskt tal. Faircloughs (1992) tolkning innebär att varje fall av språkbruk är en 

kommunikativ händelse och utgår från tre nivåer. Den första är text som till exempel skrift, 

bild eller en blandning av text och visuell medie. Den första nivån studerar textens 

egenskaper. Den andra är en diskursiv praktik som både är konsumtion och produktion av 

text. Den sista dimensionen av den kommunikativa händelsen är social praktik. Trots att 

Fairclough (1992) menar att alla tre dimensioner bör användas i en kritisk diskursanalys av 

en kommunikativ händelse har den aktuella studien valt att fokusera på hela nivå ett, delar av 

nivå två och hela nivå tre. Det innebär att den aktuella studien kommer att fokusera på den 

första och tredje dimensionen för textanalys och social praktik medan det ur nivå två 

kommer att studeras produktion av texter vilket innebär att konsumtion av texter väljs bort 

då det inte är huvudfokus för den aktuella studiens undersökning. Trots det krävs det att nivå 

två är med eftersom den binder samman de olika nivårerna. I den första nivån undersöks den 

lingvistiska uppbyggnaden, i nivå två undersöks vem som producerat texten och tredje nivån 

undersöker om den kringliggande kontexten reproduceras eller omstruktureras, och vilka 

dess konsekvenser är för den bredare sociala praktiken (Winther Jorgensen & Phillips, 2000; 

Fairclough, 1992).  

I praktiken sker analysen av en kommunikativ händelse utifrån artikulering av genrer, ett 

språkbruk som förbinds med en bestämd sociala praktik och diskurser i textens produktion 

och konsumtion (nivå två). I denna nivå har alltså den aktuella studien valt att endast 

fokusera på produktion. Artikuleringen av diskurser har grunden i intertextualitet vilket 

innebär att det inte finns en början, utan att alla kommunikativa händelser bygger på tidigare 

skeenden. Nästa steg i analysen är att titta på textnivå med fokus på den lingvistiska 

uppbyggnaden (nivå ett). Slutligen förs en diskussion om den enskilda textens koppling till 

den redan existerande diskursordningen (nivå tre). Faircloughs (1992) centrala perspektiv på 

kritisk diskursanalys är att den förändrar identiteter, sociala relationer och kunskap 

samtidigt som diskurser reproduceras vilket syns i den kommunikativa händelsen. Därför 

handlar inte Faircloughs (1992) syn på kritisk diskursanalys bara om textanalysen utan också 

de kringliggande kulturella, samhälleliga och strukturella förloppen. Dessa förlopp är 

komplexa och varierande över tid enligt Fairclough vilket skiljer hans åsikt i frågan till andra 

forskare som ser förloppen som mer statiska (Winther Jorgensen & Phillips, 2000; 

Fairclough, 1992).  
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Börjesson (2003) menar att kärnan av kritisk diskursanalys som metod handlar om att 

fortsätta diskussionen om språk, tänkande och ideologiska motiv i förhållande till det 

omgivande samhället. I den aktuella studien kommer de utvalda tweetsen i samband 

med  införandet av gränskontroller jämföras med de utvalda rubrikerna och ingresserna från 

tidningarna. Dessa kommer undersökas utifrån den kritiska diskursanalysens fokus på 

lingvistik. Dessutom sätts materialet i relation till problematiken med flyktingmottagandet 

som diskuteras i studiens bakgrund och tidigare forskning. 

5.1.1. Tillvägagångssätt 

Enligt Börjesson (2003) bör metod väljas utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

tillvägagångssättet för den aktuella studien har alltså inspirerats av kritisk diskursanalys och 

Faircloughs (1992) kommunikativa händelse. Som tidigare nämnts studerar den kritiska 

diskursanalysen relationer mellan valda diskurser och studiens valda problematik utifrån 

valda språkliga ramar (Ahrne & Svensson, 2015).  

I praktiken sker analysen genom att följa stegen och de angivna analysenheterna i 

analysschemat som presenteras i tabell 1. Analysschemat har inspirerats av Faircloughs 

(1992) olika nivåer som används i studiet av en kommunikativ händelse och av den kritiska 

diskursanalysens fokus på bland annat språk (Personlig kommunikation, Diana Jacobsson, 7 

september 2016) . Det första steget handlar om att klargöra i vilken genre och ursprung det 

valda materialet kommer ifrån, till exempel traditionell medier och social medier eller 

journalistik och medborgarjournalistik. Nästa steg i analysschemat behandlar materialets 

produktion, vem är det som har skapat materialet, är det en känd person, forskare och så 

vidare. Materialets agentskap är kopplat till materialets produktion vilket också bör 

klargöras. Agentskapet handlar om att studera om produktionens åsikter och attityder syns 

tydligt, till exempel om en politiker hävdar materialets validitet, dess trovärdighet, genom sin 

egen position (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Analysschemats nästa steg handlar om 

aktörer, vilka talas det om, vilka uttalar sig och vilka finns med i materialet. Detta kopplas 

samman med nästa steg i analysschemat som tar reda på vilka som faktiskt uttalar sig och 

vilka som endast omnämns eller finns med. Steget behandlar subjekt och objekt  där subjekt 

är den som får uttala sig och objekt är den det talas om.  

Det sjätte steget handlar om vilka värdeladdade ord som förekommer vilket även kopplas 

samman med det sjunde steget som undersöker vilka retoriska stilfigurer som förekommer i 

materialet. Värdeladdade ord är ord som uttrycker värdering och kan innebära ett 

ställningstagande, det kan ske medvetet eller omedvetet och sker till ordets kontext 

(Forsström, 2011). Retoriska stilfigurer syftar på användningen av språkliga redskap för att 

ge effekt i diskursen, till exempel genom liknelser, metaforer eller ironi (Forsström, 2011). 
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Undersökningen av språkanvändning fortsätter med en kartläggning kring återkommande 

begrepp. Det nionde steget i analysschemat handlar om diskursernas budskap och 

undersöker manifesta och latenta budskap, vilka tydliga respektive otydliga budskap går att 

hitta i diskurserna. Budskapen sätts sedan i relation till omgivningens diskursordning i 

analysschemats näst sista steg. Omgivningens diskursordning är relationen till  ideologiskt, 

politiskt och strukturellt perspektiv som utgår ifrån den rådande problematiken och 

skildringen av betydelsen av ideologiskt, politiskt och strukturellt perspektiv utifrån 

diskursteorin (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Analysschema slutliga steg behandlar 

nyckelord, vilket är ord som kan beskriva diskursens övergripande innehåll. Analysen av 

analysenheterna kommer sedermera leda fram till diskursernas explicita teman som hittas i 

manifesta och latenta budskap samt i nyckelord.  

I tabell 1 framgår det vilka delar som vi, utifrån den bakgrund i diskursanalysen vi har 

beskrivit ovan, har valt att undersöka i urvalen från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Twitterflödena.  

Tabell 1. Analysschemat som använd i undersökningen.  
Analysschema Artikel genre utsprung 

-   
Produktion   
Agentskap  
Aktörer  
Subjekt/objekt  
Värdeladdade ord  
Retoriska stilfigurer (metafor,liknelse)  
Återkommande begrepp  
Manifesta/ latenta budskap  
Relation till ideologi/politik/struktur  
Nyckelord  

 

5.2. Material och urval 

Då flyktingfrågan innefattar många olika och stora delar har den aktuella studien valt att 

undersöka problematiken utifrån en specifik utgångspunkt. Studien fokuserar på rubriker 

och ingresser samt tweets från Twitter som behandlar problematiken kring införandet av 

gränskontroller mellan Sverige och Danmark, för att på så sätt avgränsa studiens 

problematik och omfattning. Materialet  är hämtat från två av Sveriges största dagstidningar, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt från Twitter. Ordet gränskontroller måste inte 

vara centralt i tidningarnas rubriker eller ingresser men det måste förekomma i artikeln. 

Skälet till att endast rubriker och ingresser analyseras är att materialet ungefär motsvarar 

längden på en tweet. Rubriker och ingresser förmedlar det väsentliga i artiklar vilket kan 
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jämföras med användningen av Twitter, där det teckenbestämda mediet gör att användaren 

skriver information som hen anser är viktigast. Den aktuella studien vill hitta och jämföra det 

som anses viktigt i respektive medier. Studien kommer att jämföra resultatet från dagspress 

med material från Twitter  där “top-tweets” med hashtagen gränskontroller kommer att 

användas. Studien har ett maxantal artiklar eftersom att empirin ska kunna analyseras 

grundligt utifrån alla nivåer av analysschemat. Antalet artiklar som studeras är fem från varje 

tidning från november 2015, januari 2016 och mars 2016. De valda månaderna är relevanta 

då de tillfälliga gränskontrollerna infördes den 12 november 2015 och beslutet om 

förlängning av gränskontrollerna skedde den 4 januari 2016. Mars 2016 valdes för att få 

kunskap om hur debatten kring problematiken ser ut en tid efter införandet av 

gränskontroller. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet blev utvalda till studien eftersom 

att de båda är nationellt täckande och de är de mest lästa dagstidningarna i Sverige. Twitter 

är en öppen plattform som används av allmänheten, politiker, offentliga personer och olika 

organisationer och blir intressant att studera beroende på den breda målgruppen (Weller et 

al, 2014).  Urvalet på Twitter sker i november 2015, januari 2016 och mars 2016 genom att 

var tionde top-tweet med hastagen gränskontroller i respektive månad väljs ut, maxantalet är 

20 stycken per månad. Top-tweets har valts ut eftersom det är tweets som spridits och 

pratats mest om vilket gör att de är relevanta som opinionsbildare, Inriktningen på top-

tweets har också gjort det möjligt att begränsa det överflödiga materialet på Twitter. Twitters 

egenskaper gör det till ett öppet forum där alla samhällsklasser tar del och sprider åsikter, 

attityder och hämtar information till skillnad från diskurserna i den utvalda dagspressen som 

konstureras av skribenter vars jobb är att återberätta aktuella händelser.  

Studiens material från dagspressen hämtas via  retriever research som är en databas 

specificerad på artikelsök. Genom att söka på ordet gränskontroller och avgränsa sökningens 

resultat till de respektive tidsperioderna (november 2015, januari 2016 samt mars 2016) och 

respektive tidningar (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) väljs sedan relevanta artiklar 

ut. Under den utvalda tidsperioden med ordet gränskontroller,  publicerade Dagens Nyheter 

totalt 114 artiklar medan Svenska dagbladet publicerade 106 stycken. I november 2016 

publicerade Dagens Nyheter 56 artiklar med ordet gränskontroller medan Svenska 

Dagbladet publicerade 53 artiklar. Dagens Nyheter publicerade 38 artiklar i januari 2016 

och Svenska Dagbladet publicerade 40 artiklar, i mars 2016 blev resultatet 20 artiklar av 

Dagens Nyheter respektive Svenska dagbladets 13 artiklar. Utifrån resultatet som databasen 

presenterar, väljs fem relevanta artiklar ut från respektive tidning vilket betyder  totalt 30 

artiklar som empiri till den aktuella studien.  
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Studiens empiri från Twitter väljs ut på det sociala mediets egna webbplats genom en 

avancerad sökning på top-tweets med ordet gränskontroller utifrån november 2015, januari 

2016 och mars 2016. Med ordet gränskontroller syftar den aktuella studien på 

gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark. I november publicerades 250 top-tweets, 

motsvarande i januari publicerades 50 tweets och slutligen publicerades 10 top-tweets i mars. 

Maxantalet på utvalda tweets per månad är tjugo tweets, vi väljer var tionde tweet i resultatet 

som presenteras genom den avancerade sökningen, alltså blir det 20 tweets i november 2015, 

10 tweets i januari 2016 och 10 tweets i mars 2016. Sammanlagt består studiens empiri från 

Twitter av 40 top-tweets. Urvalet från Twitter innehåller mer material än materialet från 

Dagens Nyheter och Svenska dagbladet vilket beror på Twitters större dataomfång. 

Tweetsen har dock  i de flesta fall en kortare i textlängd jämfört med textlängden i 

diskurserna från den utvalda dagspressen. Totalt kommer studien behandla 70 diskurser. I 

resultatdelen och studiens diskussion benämns urvalen utifrån medieform/dagstidning och 

tidsperiod; DNnovember, DNjanuari, DNmars, SvDnovember, SvDjanuari, SvDmars, 

Twitternovember, Twitterjanuari och Twittermars.  

5.2.1. Metodreflektion 

En kritik mot den aktuella studien skulle kunna vara att kvalitativa studier inte anses vara 

lika generaliserbara som kvantitativa studier där materialet är större och inte innefattar det 

kvalitativa tolkandet. Det kvalitativa tolkandet gör att resultatet av studien skulle kunna 

skilja sig åt beroende på åskådare och, eller mellan forskare. Vi hävdar inte att den aktuella 

studiens material är tillräckligt stort för att kunna generaliseras, däremot tror vi att resultatet 

av den aktuella studien kan ge perspektiv och vägledning till kommande större studier. 

Ytterligare en möjlig kritik mot den aktuella studien är valet att tillämpa  dagordningsteorin 

på studiens båda medieformer. Dagordningsteorin är i huvudsak anpassad och applicerbar i 

traditionella medier. Det är emellertid viktigt att påpeka att det ännu inte finns en anpassad 

teori som undersöker dagordningen i de nya sociala medierna något vi menar motiverar valet 

av att tillämpa dagordningsteorin på de båda medierna.  

Twitter kan anses vara agendasättande på grund av mediets utformning. Top-tweets är 

tweets som får mest och störst utrymme i mediet då andra användare pratar om dessa, 

sprider dem och markerar dem vilket på så vis leder till ett visst agendasättande eftersom 

ämnen i top-tweetsen sprids och även diskuteras på de lägre flödena på Twitter. En möjlig 

kritik kring hur urvalet på Twitter genomfördes är valet av hashtagen:gränskontroller. Valet 

gjordes då gränskontroller kan anses vara objektivt i en aktuell och omdebatterad fråga, det 

är dock viktigt att poängtera att innebörden av hashtagen beror på sin kontext. Skillnaderna 

mellan mediernas olika utformning såsom producentens förutsättningar, de olika mediernas 



24 
 

textutformning och medieformens begränsningar med mera är noterat. Diskurserna kommer 

att behandlas, analyseras och tolkas utifrån samma förutsättningar. De noterade skillnaderna 

kan inverka på studiens resultat, dock ser vi även att det kan leda till att andra implicita 

likheter och skillnader och eventuella samband hittas. 
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6. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Först redovisas resultaten från rubriker och 

ingresser sedan redovisas resultaten från Twitter. Resultaten redovisas från respektive 

månad och följs upp med kopplingar till teorin. Därefter följs resultatet upp med en 

jämförande analys som diskuterar likheter och skillnader med utgångspunkt i studiens syfte 

samt problemformulering.  

Antalet artiklar med ordet gränskontroller i Dagens Nyheter (vidare DN) och Svenska 

Dagbladet (vidare SvD), visar ett avtagande rapporterande mellan urvalen i november 2015, 

januari 2016 och mars 2016. Det avtagande rapporterandet, från totalt 109 artiklar i 

november till totalt 33 artiklar i mars visar att gränskontroller har blivit normaliserade i sin 

egen kontext, vilket kan relateras till diskursteorins diskussion kring begreppet hegemoni, 

där diskurserna om gränskontroller med tiden, skapar en enhetlig social bild och därför inte 

är lika central på mediernas dagordning (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Resultatet 

visar ett mer frevent rapporterande vid införandet av gränskontrollerna, detta kan sättas i 

relation till Asps (1986) utbytesteori, där frågan, när den tar plats på mediers dagordning 

återfinns och debatteras både i den politiska- och allmänna dagordningen vilket resulterar i 

en mer frekvent rapportering (Asp, 1986; Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009). 

6.1.1. November 2015 

I urval DNnovember domineras diskurserna av två teman om gränskontroller: politisk 

osäkerhet och rådande/kommande samhällsutmaningar. Temana urskiljs i de manifesta 

och latenta budskapen som finns i diskurserna samt av nyckelord, till exempel politisk 

anpassning. Retoriska stilfigurer som används är “EU-spelet” , “bit kvar till botten”, “dignar 

under trycket”, ”mässan till migrationsverkets väntrum” och “quick fix”. Genom negativt 

värdeladdade ord som kraven, skrämma, bryta och neka, visas latenta ställningstaganden i 

agentskapen trots att det övergripande manifesta agentskapet i huvuddelen av diskurserna är 

objektivt. I diskurserna är statliga aktörer och samhällsaktörer återkommande subjekt 

medan flyktingar och asylsökande återfinns som objekt. 

Utifrån diskursteorins centrala maktbegrepp återspeglar diskursernas teman det rådande 

maktperspektivet i samhället. Flyktingar är objekt och talas om, medan statliga och andra 

samhällsaktörer är de som uttalar sig  (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Diskurserna 

fokuserar på samhällsproblematik och Sveriges politik snarare än flyktingars situation. Detta 

kan tolkas i linje med dagordningsteorin: medierna vill engagera sin publik i frågor som rör 

publiken och politikerna, samtidigt som medierna vill ha intäkter och annonsörer. Valet att 

fokusera på samhällsproblem och osäkra politiska beslut blir mer engagerande för den 
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allmänna opinionen än flyktingarnas situation (Asp, 1986; Berglez, Olausson & Nohrstedt, 

2009; McCombs,2014).  

Urvalet SvDnovember liknade det för DN under samma tid. Temat politisk osäkerhet är 

tydligt men de två dominerande teman i SvD:s rapportering är 

samhällshantering/utmaningar och konsekvenser av politiska beslut. Temana hittas i de 

manifesta och latenta budskapen samt i nyckelord såsom problemhantering och 

konsekvenser. Agentskapet i diskurserna är manifest objektivt och sakligt, negativt laddade 

värdeord som förekommer är: avviker, utsattes, nekades och varnas vilket tyder på ett latent 

agentskap med ett negativt rapporterande kring gränskontroller, konsekvenstänkande och ett 

medlidsamt rapporterande om flyktingar. Det latenta agentskapet syns även i de retoriska 

stilfigurerna: “väntsal”, “delar upp”,”ställs livet på ända”, “ta vägen” och 

“flyktingströmmarna”. Precis som i DN:s diskurser utgörs subjekten av statliga och andra 

samhällsaktörer, men till skillnad från DN också av flyktingar/asylsökande. Det 

återkommande objektet utgörs dock fortsatt av flyktingar. 

I sin rapportering följer SvD dagordningsteorins ideologiska maktbegrepp och reproducerar 

det aktuella läget, då de rapporterar om samhällsutmaningar. Samtidigt utmanar de det 

rådande läget genom att rapportera om flyktingars situation och gör även flyktingar till 

subjekt.  En möjlig förklaring är att SvD står längre från den aktuella politiska makten än DN 

vilket gör att SvD kan vara mer kritiska, vilket syns i till exempel val av subjekt. Subjekten i 

diskurserna utgörs av såväl  flyktingar som statliga- och andra samhällsaktörer (Asp, 1986; 

Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009). Detta skulle även kunna kopplas till diskursteorins 

diskussion kring det tagna sociala etablissemanget som ger subjekt och objekt roller i 

samhället (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). 

6.1.2. Januari 2016 

Två dominerande teman i diskurserna i DN i urval DNjanuari är politisk osäkerhet och 

politiska konsekvenser. Andra förekommande teman är politiska beslut. Temana uppstår 

från de manifesta och latenta budskapen i diskurserna samt ur nyckelord som till exempel 

politisk anpassning och politiska konsekvenser. Precis som i urval DNnovember är de 

manifesta agentskapen objektiva. Dock finns det tendenser till ett negativt rapporterande 

genom värdeladdade ord som tvunget, tvingat och oro. Retoriska stilfigurer som 

förekommer är till exempel: ”politiska landskapet”, “det är fullt”,” var väck”, ”gräl över 

gränser” och “talat klarspråk”. Statliga och andra samhällsaktörer är fortsatta subjekt medan 

flyktingar förblir det återkommande objektet. 
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I likhet med diskurserna i urval DNnovember fokuseras diskurserna i urval DNjanuari på den 

geografiskt närliggande problematiken i samhället och på de politiska besluten. Makten 

bakom medierna, det vill säga ägandet, lagstiftningen och kulturen kan vara orsaker som 

bestämmer vad som publiceras i diskurserna vilket således förklarar vad DN valt att fokusera 

sina reportage kring (Berglez & Nohrstedt, 2009). Valet av subjekt och objekt skulle kunna 

kopplas till diskursteorins underliggande maktperspektiv. Statliga aktörer samt andra 

samhällsaktörer har en maktposition i samhället gentemot människor på flykt vilket blir 

återspeglat i diskurserna där flyktingar omnämns eller pratas om medan subjekten - 

samhällets elit, är de som uttalar sig (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). 

Diskurserna i urval SvDjanuari fokuserar liksom i november på politiska konsekvenser vilket 

är det återkommande temat. Temat återspeglas i manifesta och latenta budskap i diskurserna 

och syns bland annat genom de värdeladdade orden och retoriska stilfigurerna som används, 

till exempel förneka, besviken, “dominoeffekt”, kravet, riskerar, “äventyras”, 

kraftig,”nobbar”, “oklara” och “märkt av” . Ord och språkval visar även att det finns ett visst 

negativt latent agentskap trots att det manifesta agentskapet är objektivt i diskurserna. 

Diskursernas subjekt utgörs av statliga och andra samhällsaktörer medan flyktingar och 

andra aktörer blir objekt. 

Resultatet av urvalet SvDjanuari kan användas som en illustration av dagsordningsteorin 

genom samspelet mellan eliten i samhället och journalisterna/tidningarna. Journalisterna 

ska både granska och informera publiken men de använder experter och politiker som källor 

vilket gör att de inte är manifest kritiska mot politikerna (Asp, 1986; Berglez, Olausson & 

Nohrstedt, 2009). En annan intressant iakttagelse är hur diskursen lagts upp av journalisten 

som väljer att berätta om något (ofta en latent historia eller konsekvens för flyktingar) utan 

att gå till förstahandskällor utan istället använder sig själv i sin expertis som journalist eller 

andra samhällsaktörer som gentemot flyktingar har en hierarkisk maktposition i samhället 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2000).   

6.1.3. Mars 2016 

De diskurser som visar sig i urval DNmars domineras av temat politiska konsekvenser. 

Andra förekommande teman är politiska beslut, ansvar och ideologisk skiftning. Bland de 

manifesta och latenta budskapen återfinns bland annat politiska konsekvenser och 

myndighetsansvar vilka även speglar nyckelorden. I diskurserna återfinns statliga och andra 

samhällsaktörer som både subjekt och objekt, vilket är en förändring jämfört med tidigare 

DN urval. Retoriska stilfigurer som förekommer är: “akuta knipa”,”flyktingvågen”, “skiftar 

färg”,”stjäl”,”mörklägga” “sågar” och “toppmånaderna”. Det finns ett manifest objektivt 

agentskap men i majoriteten av diskurserna finns ett latent negativt agentskap vilket syns 
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genom i bland annat användningen av negativt laddade värdeord såsom terrorn, akut och 

mörklägga. 

Urvalet DNmars fortsätter att fokusera på geografiskt närliggande problem och hur 

samhällsaktörer  påverkas av politiken istället för att lägga fokus på flyktingar och effekter i 

världsproblematiken. Det kan ur diskursteorins maktperspektiv ses som ett sätt att skapa “vi” 

och “dem” känsla då diskurserna fokuserar på vad som påverkar “oss” istället för svårigheter 

för flyktingar. Att utelämna flyktingar helt ur diskurserna kan även kopplas till diskursteorins 

marxistiska grund där makt och äganderätt styr agendan. Det skulle även kunna ses som att 

hegemoni ligger till grund för diskursernas fokus, det vill säga att det mellan medierna, 

politiken och publiken finns en medveten organisering och ordning i vad som anses viktigt 

vilket därför påverkar vad som hamnar på dagordningen (Winther Jorgensen & Phillips, 

2000). I diskursernas latenta budskap finns dock en kritik mot hur politiker och myndigheter 

sköter migrationspolitiken, vilket skulle kunna förklara att diskurserna latent fokuserar på 

flyktingar, men eftersom de varken finns med som subjekt eller objekt blir det en 

tolkningsfråga som utelämnas till läsaren.   

Slutligen i diskurserna i urval SvDmars finns två dominerande teman: politiska beslut och 

politiska konsekvenser samt ett tredje tema: samhällsproblem. Temana hittas i manifesta 

och latenta budskap, i nyckelord samt i värdeladdade ord såsom mardrömmar, makten, 

drömmar, drastisk, akut, hotar, vägrar och kraftig.  Retoriska stilfigurer som används är: 

“drömmarnas bro”, “knöts ihop”, “landsväg till kontinenten”, “mardrömmar”, “med 

drömmarna” och “flyktingströmmen”. Agentskapet i diskurserna är objektivt men det finns 

även ett latent negativt agentskap vilket syftar till att ge kritik gentemot myndigheter och 

politiker. Latenta negativa agentskap hittas bland annat i de negativt laddade värdeorden. 

Diskursernas subjekt är statliga och andra samhällsaktörer men de tar även plats som objekt 

tillsammans med asylsökande och flyktingar. 

De dominerande temana visar att diskurserna fokuseras på närliggande problematik vilket 

enligt dagordningsteorin förstås genom Asps (1986) utbytesteori om makt. Likheterna mellan 

diskurserna i DNurvalen och diskurserna i SvDurvalen dominerar, särskilt i sättet att 

subjektställa det svenska i form av politiker, beslut, problem, utmaningar och de som 

drabbas av konsekvenser medan flyktingarna som grupp blir objektet som det talas om. En 

viktig skillnad mellan DNurvalen och SvDurvalen är hur de latenta negativa agentskapen i 

SvDurvalen ger möjlighet att föra fram en kritik mot hur de agerande statliga och andra 

samhällsaktörerna sköter flyktingsituationen. Detta kan förklaras utifrån diskursteorin och 

resonemanget om nodalpunkt och element eller moment. En möjlig tolkning skulle kunna 

vara att DN:s nodalpunkt hittas i samhället medan SvD:s nodalpunkt är flyktingpolitik. Om 

man tolkar det som att nodalpunkterna är olika skulle det kunna ha en betydelse i hur 
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moment och element skiljer sig åt mellan diskurserna. De olika utgångspunkterna i 

diskurserna påverkar hur moment samt de obestämda elementen försöker skapa och få 

mening. Det betyder att SvD:s diskurser utifrån flyktingpolitik kan göra sig mer kritisk mot 

statliga och andra samhällsaktörer då dessa är direkta effekter i flyktingpolitiken medan 

DN:s diskurser utifrån samhället för fram mer om omkringliggande frågor. En annan 

förklaring till skillnaden mellan DN och SvD är ekvivalenskedjor. Det betyder att DN:s och 

SvD:s ekvivalenskedjor skiljer sig åt. En generalisering av DN:s ekvivalenskedjor hade kunnat 

vara politik samhällemedborgare medan en generalisering från SvD hade kunnat se ut 

som följande politikkonsekvenser samhälle. 

6.2. Resultat på Twitter 

Studiens resultat från Twitter utgår från tweets med hashtagen gränskontroller och 

redovisas månadsvis för att sedan kopplas till teorin.  

Resultatet av publicerade Tweets under den utvalda tidsperioden visade, precis som för DN 

och SvDs artiklar, ett avtagande i rapporterande på Twitter. Samma förklaring som anfördes 

gällande den avtagande treden i DN och SvD kan antas gälla här. 

6.2.1.  November 2015 

Urval Twitternovember 2015 är bredast och det förekommer två dominerande teman: 

politiska beslut och politiska konsekvenser. Andra teman som förekommer är ideologisk 

ståndpunkt och samhällsutmaningar. Temana går att urskilja i de manifesta och latenta 

budskapen samt genom nyckelord, ordval, retoriska stilfigurer och hashtags, till exempel: 

kraven, “ekar”, “ihåligt”, “dominoeffekt”, terrorister, frihet, skamliga, “ekar ihåligt”, 

tokliberaler, “rädda ansiktet”, #taggtråd, #terrorism och #rasister. Tweets med en negativ 

innebörd är mer frekvent än tweets med positiv innebörd, detta syns genom värdeladdade 

ord och retoriska stilfigurer. En tweet från @ninaragnhild från 12 november 2015 är ett 

exempel på detta, där hashtagsen #sättstoppnu, #mittland, #gränskontroller och #migpol 

används i samband mot vrede över påståendet att flyktingar ska ha protesterat mot Sverige i 

Tyskland vilket ger en negativ innebörd. I urvalet finns en tweet som direkt riktar sig till 

partipolitik, nämligen vänsterpartiets uttalande om deras ståndpunkt att vara emot 

gränskontrollerna. Generellt i studien är tendensen kring ett politiskt perspektiv med en 

högerpopulistisk grundidé är återkommande, det syns bland annat i tweetsens ordval och 

budskap som skuldbelägger flyktingarna samt hyllar införandet av gränskontrollerna som 

anses vara högst väsentligt för Sveriges framtid. 
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Produktionen för samtliga tweets gjordes av icke offentliga personer med undantag för en 

tweet som skrevs av Veronica Svärd (@veronicasvard) som är en säkerhetspolitisk 

talesperson för feministiskt initiativ. Det finns ett tydligt agentskap i majoriteten av tweetsen 

och negativ syn på flyktingpolitiken och politiska beslut är dominerande. Ett vanligt 

förekommande latent budskap är misstro och skuldbeläggning mot flyktingarna för 

situationen som sker i EU. I majoriteten av tweetsen finns det inga tydliga subjekt om man 

bortser från författaren som är den som uttalar sig, men när andra subjekt förekommer är det 

VU, metro och “vi” - svenskar, som utgör subjekten. Objekten utgörs främst av statliga och 

andra samhällsaktörer, personer och grupper, till exempel: samhället, EU, flyktingar, 

vänsterpartiet, centerpartiet, muslimska terrorister, mörkhyade, mjölkbönder, de, vi, 

resenärer, Fridolin, Löfven och polisen.  

Diskurserna på Twitter fokuseras kring geografiskt närliggande problem vilket kan sättas i 

relation till dagordningsteorin som menar att den ömsesidiga relationen mellan medier, 

politiker och publik ligger till grund för vad som tar plats på dagordningen (Asp, 1986; 

Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009; McCombs, 2014). Trots att subjektanvändningen i 

tweetsen inte är ett vanligt förekommande, går det att sätta i relation till diskursteorin när de 

väl förekommer eftersom subjekten då utgörs av samhällsaktörer och “vi”. Utifrån 

diskursteorin skulle resultaten kunna illustrera den rådande makthierarkin i det 

hegemoniska samhället där samhällsaktörer har en högre maktposition än människor på 

flykt och därför finns med i diskurserna. Att använda “vi” som subjekt utgör också ett slags 

maktperspektiv då det skapar ett “vi” och  “dem” perspektiv där “dem” är något främmande 

och inte finns med i gemenskapen (Winther, Jorgesen & Philips, 2000).  Även objekten i 

diskurserna på Twitter kan relateras till diskursteorins maktperspektiv där bland annat 

flyktingar och mörkhyade finns med. Intressant är dock att nästan samtliga aktörer finns 

med som objekt vilket i så fall tyder på att teorin om makt snarare riktar in sig på författaren 

som latent i diskurserna på Twitter är subjektet då hen uttrycker sin åsikt och använder sitt 

eget tyckande gentemot de andra objekten (Winther Jorgesen & Philips, 2000). 

De dominerande temana politiska beslut och politiska konsekvenser skulle kunna kopplas till 

diskursteorins centrala begrepp hegemoni, där en organiserad medvetenhet om vad som 

anses viktigt visar att  flyktingarnas lidande inte anses lika väsentligt som Europas och 

Sveriges politiska lidande, vilket illustrerar vad som tar plats i diskurserna (Winther Jorgesen 

& Philips, 2000). Majoriteten av den övergripande kritiken mot politiska beslut och politiska 

konsekvenser kan tolkas som att de görs utifrån en högerpopulistisk eller nationalistisk 

agenda och syns bland annat genom användningen av subjekt och objekt, värdeladdade ord 

och hastags. Resultatet motbevisar dagordningsteorins diskussion om ideologisk mediemakt, 

då diskurserna på Twitter inte reproducerar den dominerande och rådande  nyliberala 
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ideologin i Sverige (Asp, 1986; Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009). Vilket bland nannat 

syns i diskurserna där figureringen av rasprofilering förekommer. Rasprofilering innebär att 

man dömer människor efter ursprung, etnicitet, hudfärg och drag som man anser vara 

kopplade till folkgrupp. I praktiken innebär det att myndigheter eller andra inrättningar 

särbehandlar människor med visst etniskt ursprung. I relation till den aktuella studien menar 

därför vissa att gränskontrollanterna riktar in sig på grupper av människor som 

utseendemässigt verkar tillhöra en specifik folkgrupp (jfr De Lo Reyes & Mulinari, 2005).  

6.2.2. Januari 2016 

Resultatet från urval Twitterjanuari  visar att majoriteten av diskurserna på Twitter uttrycker 

negativitet genom ironi eller skildrade budskap kring konsekvenserna av gränskontrollerna. 

Konsekvenser skylls både på flyktingar och politiker som fattat de politiska besluten. Det 

dominerande temat är politiska konsekvenser, ett annat förekommande tema är politiska 

beslut. Temana syns  i de manifesta och latenta budskapen samt i nyckelord, till exempel 

konsekvens. Samtliga diskurser på Twitter utgår från en icke offentlig produktion och 

agentskapet är i majoriteten av tweetsen synligt med hjälp av ordval såsom “vi” och “jag”. 

Värdeladdade ord som förekommer är: toppa, agerat och konsekvenser samtliga blir 

negativt laddade i sin kontext, vilket visar en kritik mot politiska beslut, den retoriska 

stilfiguren som förekommer är ”situation”. Subjekten utgörs, förutom av skribenten bland 

annat av “vi” medan objekten är lokförare, minister, svtnyheter, asylsökande och flyktingar. 

Diskursernas budskap på Twitter kan sättas i relation till de politiska beslut som påverkar 

den rådande samhällsstrukturen vilket betyder att relationen blivit kontextualiserad. 

Kontextualiseringen av flyktingfrågan har gjort att budskapen i diskurserna sätts i relation till 

den strukturella omgivningen, vilket gör att de flesta tweetsen behandlar politiska 

konsekvenser (Winther Jorgesen & Phillips, 2000). Förutom att kontextualiseringen 

fungerar som en slags ram kan resultatet av det dominerande temat även kopplas till 

diskursteorins maktbegrepp och dagordningsteorin då skribenterna använder “vi” och “dem” 

perspektiv samt behandlar geografisk närliggande problematik och inte fokuserar på 

flyktingar och asylsökandes situation (Winther Jorgesen & Phillips, 2000; Asp, 1986; 

Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009; McCombs, 2014). Den ideologiska makten i medierna 

blir precis som i resultatet från november ifrågasatt, det är dock viktigt att poängtera att 

Sveriges regering har fått frångå sin mer liberala flyktingpolitik eftersom de “tvingats” stänga 

gränserna vilket skulle kunna betyda att den ideologiska mediemakten till viss del 

reproduceras om än, otydligt och tveksamt. Utifrån diskursteorins centrala maktbegrepp 

illustreras subjektanvändningen och objektanvändningen som återspeglar både makten i 

samhället och den medvetna organiseringen av olika grupper i samhället (Winther Jorgesen 

& Phillips, 2000).  
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Ett av kontona som återfinns i urval två utgår från ett tydligt högerpopulistiskt perspektiv, 

det syns bland annat i det kontroversiella användarnamnet @denfinarasismen. Att konton 

som dessa existerar visar att sociala medieplattformar lämnas öppna och att det inte finns 

riktlinjer för vem och vilka som sprider information (Statens medieråd, 2016).  Tweetsen i 

januari innehåller misstro mot politiska beslut och strukturell kritik genom ironi. 

6.2.3. Mars 2016 

Studiens sista urval Twittermars visar att samtliga tio top-tweets har en negativ innebörd, 

detta syns genom ironisk kritik mot de politiska konsekvenser som syns i samhället. Negativt 

värdeladdade ord som skrota, #visumtvång samt omedelbart understryker den negativa 

innebörden i diskurserna. Det finns två dominerande teman i urval Twittermars: politiska 

konsekvenser och politiska beslut, ett annat förekommande tema är samhällsproblem. 

Temana återfinns i de manifesta och latenta budskapen, ordval och i nyckelord som till 

exempel konsekvenser samt hashtags: #smidigtsamorgan och #visumtvång.  Samtliga 

tweets har en icke offentlig produktion men flera av diskurserna på Twitter härstammar från 

samma användare. Agentskapen syns tydligt med hjälp av “vi-form”, samt av användare som 

twittrar om egna problem i samband med gränskontrollerna. Värdeladdade ord som 

förekommer är till exempel riskerar, omedelbart, lämna, effektiva, konkreta, skydda, 

skrota, ”fakking-otroligt” som blir negativa i sin kontext. Exempel på retoriska stilfigurer 

som förekommer är ”Som att visa leg på systemet” och “riva gränser”. Subjektanvändningen 

utgörs förutom av skribenterna själva, av “vi-form” statliga och andra samhällsaktörer, vilka 

även finns med som objekt. 

De dominerande temana illustrerar diskursteorins centrala maktbegrepp genom att temana 

handlar om närliggande problem och hur problemen påverkar det svenska samhället istället 

för att berätta om problematiken för människor som är på flykt. Detta perspektiv stöds även 

av dagordningsteorins diskussion kring mediemakt och om vad som hamnar på 

dagordningen (Winther Jorgesen & Phillips, 2000; Asp, 1986; Berglez, Olausson & 

Nohrstedt, 2009; McCombs, 2014).  Maktperspektivet i diskursteorin kan dessutom förklara 

användningen av subjekt och objekt. Varken flyktingar eller asylsökande finns med som 

varken subjekt eller objekt vilket skulle kunna tolkas ur ett maktperspektiv samt ett 

hegemonisk perspektiv där en medveten organisering om vad som är viktigt tas upp och talas 

om, samt att skribenterna inte anser att flyktingar eller asylsökande är viktiga (Winther 

Jorgesen & Phillips, 2000). Skribenterna använder sig även av ett “vi” och “dem” perspektiv 

som används för att skapa mening. Där ingår även en sarkastisk och komisk ton gentemot 

politiker och politiska beslut som hade kunnat relateras till Asps (1986) utbytesteori om 

maktrelationer där relationerna handlar om mediers makt över publiken och makten över 

medierna. Resultatet visar dock att utbytesteorin och relationen faller då användarna på 
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Twitter inte har någon relation, eller ekonomisk vinning av att vara mindre kritiska mot 

politikerna utan kan uttrycka sig fritt (Asp, 1986; Berglez, Olausson & Nohrstedt, 2009). 

Förutom kritik mot de politiska konsekvenser som drabbar resenärer mellan Sverige och 

Danmark handlar kritiken om politiska beslut och om strukturen som omger asylpolitiken, 

vilket är en återspegling på hegemonins eftersträvan på förändring genom användning av 

politiska diskurser eftersom det är de diskurserna som har störst inflytande (Winther 

Jorgensen & Phillips, 2000). Att samma användare hamnat bland top-tweetsen flera gånger 

tyder på en viss ideologisk mediemakt som reproducerar den rådande ideologin. I detta fall 

skulle det kunna betyda att den rådande ideologin hos svenska folket skiftat, det är dock en 

för stor generalisering att göra med den aktuella empirin. 

Den aktuella studiens resultat kan jämföras med Rasmussens (2015) studie där den aktuella 

studien till skillnad från Rasmussen (2015) visar att Twitter används för att skuldbelägga 

flyktingar som väljer att fly till Sverige och att problematiken kring gränskontrollerna är 

deras fel vilket syns både explicit och implicit. Skuldbeläggningen går hand i hand med de 

högerideologiska ståndpunkterna som återkommer kontinuerligt i top-tweetsens budskap. 

Genomgående av alla tre urvalen på Twitter finns ett tema av kritik mot politiska beslut vilket 

syns i både tweetsens manifesta budskap och latenta budskap. Kritiken manifesteras i 

specifik kritik mot till exempel Stefan Löfven eller gränskontrollernas konsekvenser men 

kritiken återfinns dessutom i allmänt missnöje till politiska beslut. Twitter som ett digitalt 

medie är en plattform för att vem som helst ska få uttryck sina åsikter vilket blir ett utmärkt 

politiskt forum som Weller et alt (2014) redan har konstaterat. 

Den aktuella studiens kartläggning av Twitternovember, Twitterjanuari och Twittermars 

visar att majoriteten av diskurserna återspeglar politiska och ideologiska ståndpunkter, som 

återfinns i den aktuella studien. En stor del av empirin visade sig ha  högerpopulistiska 

rötter, både i manifesta och latenta budskap i förhållande till flyktingfrågan. 

Vänsterideologiska ståndpunkter förekom också genom uttryck till rasprofileringen  som 

konsekvens till gränskontrollerna och kritik emot den ökande högerpopulistiska politiken. 

Utifrån den kommunikativa händelsen representerar tweetsen det kringliggande samhället 

med återkommande teman och budskap i alla tre urvalen (jfr Fairclough, 1992). 

6.3. Komparativ analys och diskussion 

I avsnittet genomförs en komparativ analys där likheter och skillnader poängteras mellan de 

båda medierna. Först diskuteras skillnaden mellan medieplattformarna för att sedan lyfta 

skillnader i språkanvändningen. Produktion och konsumtion diskuteras och följs sedan av 

mediegestaltning. Diskussionen kring reproducering av den rådande ideologiska 

mediemakten och teman lyfts och slutligen diskuteras mediernas fokus. Den komparativa 
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analysen kommer sedermera leda fram till den aktuella studiens slutsatser där syfte, 

frågeställningar och slutsatser förs fram och besvaras.  

Det är viktigt att lyfta skillnaden mellan de båda medieplattformarna, trots att de båda 

fungerar som informationsflöde har de traditionella medierna åtaganden och policys medan 

det sociala mediet Twitter, är en öppen plattform utan åtaganden eller riktlinjer som 

bestämmer över innehållet (Statens medieråd, 2016). Till skillnad från den traditionella 

dagspressen, där en artikel genomgår flera led, redigering och människor innan den 

publiceras är det endast den enskilde användaren på Twitter som granskar sitt eget innehåll. 

Den öppna plattformen gör medborgarjournalistik möjlig, något som även påverkar 

dynamiken mellan medieformerna. Tweets utgår oftast från användarens egen attityd och 

världsuppfattning vilket skulle kunna förklara varför Twitter innehåller färre aktörer och ett 

tydligare agentskap än DN och SvD. Att diskutera mediernas trovärdighet är en annan faktor 

som bör lyftas i diskussionen kring medieplattformarna. De traditionella medierna bör 

fortsatt framhållas som det trovärdigaste mediet då dess uppgift är att objektivt rapportera 

om aktuella händelser och granska makthavarna.  

6.3.1. Språk, produktion och gestaltning 

Språkanvändningen på Twitter innehåller mer kraftfullt uttryckta värdeladdade ord 

tillskillnad från de retoriska stilfigurerna som används i DN och SvD. De retoriska 

stilfigurerna på Twitter sätter en informell och dramatisk ton på språket samt på tweetsens 

innebörd. Några exempel på retoriska stilfigurer som figurerade på Twitter är: ”ekar ihåligt”, 

”Malmö ska KNÄCKAS”, “fakking otroligt” ”tokliberaler”, ”skägget i brevlådan”, “Som att visa 

leg på systemet” och ”rädda ansiktet”. Dessa kan jämföras med några av de retoriska 

stilfigurerna från DN och SvD: “quick fix”, “klarspråk”, “äventyras”, “ställs livet på ända” och 

“mardrömmar”. En annan stilmarkör används för att skapa mer dramatiska diskurser på 

Twitter är hashtags: #terrorister, #taggtråd, #visumtvång och #mittland. Den aktuella 

studiens resultat visar att dagspressens diskurser inte använder sig av lika dramatiska uttryck 

för att utforma kritiska budskap som diskurserna på Twitter använder sig av (jfr Watson, 

2016). Användningen av värdeladdade ord och retoriska stilfigurer kan förstärka eller 

maskera budskap i olika diskurser. Den aktuella studien visar att diskurserna på Twitter 

innehöll mer explicita budskap än i DN och SvD där diskursernas latenta och manifesta 

budskap var svårare att urskilja.  

Språkanvändningen kan även studera de språkliga markörerna: ”vi” och ”dem” utifrån 

diskursteorin där innebörden av markörerna tyder på att medierna använder sig av ett 

maktperspektiv, där medierna och det svenska folket har en hierarkisk position gentemot 

flyktingar och asylsökande (jfr Winther Jorgensen & Phillips, 2000). De språkliga 
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markörerna på Twitter var ord som till exempel ”vi” ”oss” respektive ”terrorister” och 

”mörkhyade” till skillnad från dagspressen där ”vi” och ”dem” användes för att skilja 

grupperna åt. Den stora problematiken med medier som antingen utlämnar, reproducerar 

eller stereotypiserar grupper kan leda till konsekvenser för samhället i stort då klyftor, 

diskriminering och våldsbrott kan öka (jfr Aasland Ravndal, 2016; jfr Philo, Briant & Donald, 

2013; Mångfaldsbarometern, 2016). DN och SvDs diskurser visade att det fanns tendenser till 

en latent skuldbeläggning, medan resultatet på Twitter visade att skuldbeläggning var mer 

explicit och manifesterades. 

Förhållandet mellan producent och konsument är dessutom mer otydligt på Twitter än i 

dagspress. I teorin kan vem som helst vara producent men i praktiken är det vissa användare 

som blir opinionsledare och får stor spridning. Twitter är därför ett forum för opinionens 

åsikter och medborgarjournalistik (Statens medieråd, 2016). I dagspressens produktion var 

alla utom två artiklar skrivna av respektive tidningsjournalister, några av artiklarna hade 

hämtats från nyhetsbyrån TT. Det fanns två artiklar i DN som skrivits av journalister med 

expertis i specifika ämnen. En hade skrivits av en journalistisk kriminalreporter och den 

andra expertisproducenten var DN korrespondent. Att använda journalister som är experter i 

ett visst ämne kan öka trovärdigheten för reportaget. Politisk diskussion kan vara 

komplicerad på Twitter än politisk diskussion i traditionell dagspress, eftersom innehållet på 

Twitter inte granskas. På grund av det okontrollerade mediet får till exempel hat och andra 

kontroversiella uttalanden spridning.  

Konsumenten styr sin egen användning av mediet eftersom att Twitteranvändare aktivt följer 

konton och hashtags som är av intresse. Den aktuella studien har därför valt bort att fokusera 

på vem konsumenten är vilket lämnas till kommande forskning. Det är dock värt att notera 

att Twitterflöden inte är lika bestämda som tidningsinnehållet, där mottagaren tar del av den 

redan satta dagordningen (Weller et alt, 2014).  

En intressant syn som berör produktion och konsumtion är journalistikens rapporterande 

som vi tidigare nämnt under tidigare forskning (jfr Atwell Seat & Mastro 2016). Gruppen 

flyktingar och asylsökande utelämnas nästan helt i en del av rapporteringen i den 

traditionella dagspressen. Detta skulle kunna innebära att de traditionella mediernas publik 

inte får någon form av uppfattning kring flyktingar och asylsökande. Studerar man däremot 

diskurserna på Twitter framkommer det många högerpopulistiska åsikter kring de sociala 

grupperna flyktingar och asylsökande. Grupperna framställs bland annat som terrorister och 

skapar andra negativa åsikter kring grupperna (jfr Atwell Seat & Mastro, 2016).  
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En viktig aspekt av DNs och SvDs gestaltning är det faktum att traditionella mediers 

rapportering oftast inte utgår från huvudpersoner eller talespersoner (jfr Philo, Briant & 

Donald, 2013).  

6.3.2. Mediemakt, teman och närliggande problematik 

Den ideologiska mediemakten syns tydligt i både DN och SvDs diskurser som reproducerar 

den rådande ideologin och politiken. Twitter är å andra sidan inte påverkad av den 

ideologiska mediemakten i samma utsträckning som de traditionella medierna, därför har 

flera av diskurserna på Twitter en annan ideologisk utgångspunkt som oftast är 

högerpopulistisk. Dessutom visar den aktuella studien att diskurserna på Twitter är mer 

personligt utformade där attityder och kritik förs fram mot makthavarna som inte har samma 

ideologiska ståndpunkt som producenten på Twitter. Även om majoriteten av diskurserna på 

Twitter skulle kunna kan kopplas till en latent högerpopulistisk ideologi och förekommer mer 

frekvent bland diskurserna än andra ideologiska inriktningar, finns det fyra diskurser där 

vänsterideologiska synpunkter manifesteras. Att dagspressens diskurser reproducerar den 

rådande ideologin kan förstås genom makten bakom medierna där ägande, lagstiftning och 

kultur påverkar innehållet (Berglez & Nohrstedt, 2009). Samma förklaring kan ges till varför 

diskurserna på Twitter inte reproducerar den rådande ideologin eftersom Twitter är en 

öppen plattform (Statens medieråd, 2016).   

I relation till problematiken kring det ständiga informationsflödet som gör det möjligt att 

välja ut vilken information man väljer att ta del av, kan man se en viss problematik kring att 

de flesta som engagerat sig i införandet av gränskontrollerna via Twitter delar en 

högerpopulistisk ideologi. Vilket visar sig genom att de flesta top-tweetsen innehåller 

högerpopulistiska yttranden och eller budskap. Genom att sätta resultatet från den aktuella 

studien i relation till den digitala klyftan som nämnts i bakgrundsavsnittet riskerar klyftan att 

öka mellan människor som kan kontrollera det ständiga informationsflödet och människor 

som inte kan kontrollera det ständiga informationsflödet utan istället väljer ut information 

som återspeglar den egna världsuppfattningen (Statens medieråd, 2016). 

Till skillnad från Twitter finns samhällsproblem och samhällsutmaningar med som explicit 

tema i DN och SvD. På Twitter är samhällsproblematiken något som tar form i latenta 

budskap och faller in under temakategorin politiska konsekvenser. En möjlig förklaring till 

varför temana i de traditionella mediernas diskurser är explicita och endast finns med i de 

latenta budskapen på Twitter, är diskursteorins diskussion om nodalpunkt, moment och 

element. En möjlig nodalpunkt på Twitter skulle kunnat vara Sverige eller det “svenska 

folket” vilket då gör att moment och element får en annan betydelse på Twitter än vad det får 

i tidningarnas diskurser där nodalpunkten till exempel kan vara migrationspolitik (Winther 
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Jorgensen & Phillips, 2000). Den här studien kan dock inte klargöra exakta nodalpunkter, 

exakta moment eller element då det inte är studiens huvudfokus. Det är dock intressant att 

diskurserna på Twitter inte lyfter fram samhällsproblematik i sina explicita teman, eftersom 

samhällsproblem borde vara något som direkt ger effekter för den enskilde i samhället. Den 

aktuella studien kan istället visa att diskurserna på Twitter fokuseras kring hur statliga och 

andra samhällsaktörer till exempel missköter id-kontroller vilket gör att de explicita temana 

blir politiska beslut och politiska konsekvenser. 

De båda medierna fokuserade sin problematik kring geografiskt närliggande problem, DN 

och SvD är beroende av bland annat sociala och ekonomiska faktorer (jfr. Asp, 1986; Shawn, 

McCombs, 1972; jfr Toledo Basto, 2015). Twitter är å andra sidan ett världsomfattande 

socialt medie som inte är lika beroende av endast annonsörer från Sverige som finansiärer. 

Det skulle därför kunna förväntas att Twitteranvändare borde beröra en annan bredare 

problematik än det geografiskt närliggande området. Den aktuella studiens material utgår 

dock från Twitter från människor i Sverige vilket betyder att det inte är konstigt att den 

närliggande problematiken är genomgående även på Twitter.  
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7. Slutsatser 

I det avslutande avsnittet följer en kortare sammanfattning och svar på studiens fyra 

frågeställningar. Vi vill sedan poängtera viktiga slutsatser och avsluta med förslag på vidare 

studier kring traditionella- och sociala medier. 

Studiens första frågeställning var; vilka retoriska stilfigurer används i Dagens Nyheter, 

Svenska dagbladet och på Twitter utifrån den valda problematiken? Diskurserna på Twitter 

innehöll ett mer dramatiskt och informellt språk än diskurserna i DN samt i SvD men 

retoriska stilfigurer som metaforer och liknelser användes hos båda medieformerna. De 

retoriska stilfigurerna som användes i DN och SvD är till exempel: “drömmarnas bro”, “bit 

kvar till botten” och “det är fullt” medan det på Twitter användes “tokliberaler”, “riva 

gränser” och “Som att visa leg på systemet”. De båda medieplattformarnas producenter 

använder språket för att ge styrka till diskursens budskap och påverka mottagaren. Metaforer 

och liknelser förstärker diskursernas sammanhang och används i syfte att förenkla 

konsumentens förståelse av producentens budskap. De gånger som människor på flykt 

omnämns i dagspress blev flyktingar och asylsökande ett återkommande begrepp medan 

diskurser på Twitter med hjälp av till exempel hashtags omnämnde människor på flykt som 

bland annat “terrorister”, “muslimska terrorister”, “flyktingar”, “mörkhyade”, “asylsökande”, 

“kriminella”, och “de”.  

Studiens andra frågeställning vill påvisa manifesta och latenta budskap och formuleras: vilka 

manifesta och latenta budskap går att urskilja med hjälp av språket i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och på Twitter?  I DN och SvD var de manifesta budskapen ofta kritiska 

till den politiska osäkerheten och dess konsekvenser både för EU och för Sverige. De latenta 

budskapen uppmärksammade i de flesta fall konsekvenser för samhällsaktörer på grund av 

osäkra politiska direktiv, även att väcka medkänsla gentemot flyktingars situation fanns med 

som latenta budskap i vissa av diskurserna. Till skillnad från DN och SvD var de latenta 

budskapen i Twitters diskurser svårare att distansera från de manifesta budskapen. Detta 

beror främst på en frekvent användning av retoriska stilfigurer och personliga åsikter. På 

Twitter riktades den manifesta kritiken mot politiker och politiska beslut samt konsekvenser 

som drabbade “det svenska folket”. Genom att använda  “vi” och “dem” perspektiv markerade 

användarna  “svenskar” och “de andra”  vilket skilde svenskar och flyktingar åt, ur detta 

perspektiv syntes de latenta budskapen på Twitter och tog form som främlingsfientlighet.   

Studiens tredje frågeställning riktar in sig på ordval: vilka negativa respektive positiva 

värdeladdade ord förekommer i dagspress och på Twitter?  I båda medierna var förekomsten 

av positivt laddade ord mycket liten. Trots det fanns det i enskilda fall på Twitter ord som 

frihet och lyckas medan det i DN och SvD fanns två positivt laddade värdeord: drömmar och 
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betydande minskning. Det är viktigt att poängtera att båda orden kan ha en positiv 

respektive negativ konnotation beroende på vem som tolkar orden. Förekomsten av negativa 

värdeord var ett desto vanligare i båda medierna. På Twitter fanns ord som: knäckas, ekar, 

ihåligt, dominoeffekt, skamliga, konsekvenser, toppa, situation, riskerar, skydda, skrotas 

och “fakking-otroligt”. De negativt laddade orden förekom även som hashtags på Twitter till 

exempel #visumtvång, #taggtråd och #sättstoppnu. SvD och DN använde negativt laddade 

värdeord såsom: kraven, Eu-spelet, skrämma, botten, bryta, neka, dignar, trycket, 

[...]krisen, skärpt, [...]attack, varnar, misstänkliggöras, våld, begränsa, gräl, akuta, skylla, 

mörklägga, sågar, utsattes, riskerar och äventyras.  

Studiens sista frågeställning diskuterar utförligt språkanvändningen utifrån det teoretiska 

ramverket i avsnittet: komparativ analys och diskussion därför anses inte behovet att 

upprepa anförandet i detta avsnitt.  

Genom att besvara frågeställningarna ovan kunde teman i respektive medieform upptäckas 

och jämföras vilket leder fram till studiens syfte som är att bidra med kunskap om likheter 

och skillnader mellan diskurser kring flyktingfrågan i traditionella medier och på Twitter . 

Slutsatser som kan dras från den aktuella studien är att makt fortfarande har en central roll i 

dagens samhälle, då minoritetsgrupper eller sociala grupper får en liten plats eller helt 

lämnas utanför mediers prioritering. Intresseväckande nyheter är skiftande och inte statiskt 

bestämda, nyheter normaliseras samt objektifieras och blir tillslut inte lika vanligt på mediers 

dagordning. Mediers publik intresseras mer av närliggande problematik och vad som kan 

drabba dem själva än av det som händer andra människor utanför det geografiskt 

närliggande området. Medier använder fortfarande dramatiska uttryck för att väcka 

uppmärksamhet. I de explicita temana syns det att de traditionella medierna bevarar sin 

objektivitet och granskar makthavarna, samhället och institutioner i högre grad än vad som 

görs på sociala medier, som istället fokuserar på att tycka om saker som användarna drabbas 

av.  

Vidare forskning som den aktuella studien menar är väsentlig skulle kunna vara att 

genomföra en större studie med utgångspunkt i attitydforskning kring hur allmänheten 

uppfattar den information de får från dagspress och från sociala medier angående 

flykingproblematik. Resultatet från dagspressen hade sedan kunnat jämföras med resultatet 

från sociala medier. En sådan undersökning skulle kunna granska rapporteringen av 

flyktingfrågan från mottagarens synvinkel istället för producentens utgångspunkt. Vilket är 

högst väsentligt att ta reda på då medieanvändning tenderar att gå lägre ner i åldrar vilket 

sedan kommer påverka samhället i stort. Ett annat förslag på vidare forskning är att studera 

visuell gestaltning av flyktingar eftersom bilder sägs säga mer än ord. 
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Slutligen vill vi återknyta till inledningens obesvarade fråga om vilket medie som har makten 

över dagordningen. En aspekt som bör nämnas är mediets trovärdighet, tryckt dagspress vars 

uppgift är att objektivt rapportera aktuella händelser och är skriven av en yrkesgrupp bör 

fortfarande uppfattas som mer trovärdig information än tweets i ett öppet okontrollerat 

informationsflöde. Å andra sidan har den aktuella studien lyft problematik kring mediers 

gestaltning kring flyktingfrågan, något som blivit ifrågasatt utifrån flera olika håll. De 

grundläggande skillnaderna mellan de två medieformerna påverkar inte bara utformningen 

av diskurserna utan också dess inflytande över den allmänna opinionen. Trots att liknande 

teman framkommer i båda medierna verkar det som att de traditionella medierna fortsatt 

styr dagordningen då innehållet på Twitter är specifika åsikter om något som de traditionella 

medierna skriver om (McCombs, 2014). Det empiriska materialet är dock för litet att 

generalisera och ett påstående om att det skulle finnas ett generellt samband mellan 

traditionella medier och sociala medier samt vad som styr låter vi vara osagt och lämnar till 

vidare forskning.  

 

  



41 
 

Referenser 

Tryckta referenser 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., uppl. Stockholm: 
Liber 
 
Asp, Kent. (1986). Mäktiga massmedier. Göteborg:Akademilitteratur AB 
 
Berglez, Peter. Olausson, Ulrika. Nohrstedt, Stig Arne. (red.). (2009). Mediesamhället: 
centrala begrepp. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Börjesson, M., (2003) Diskurser och konstruktioner - en sorts metodbok, 
Studentlitteratur:Lund 
 
De los Reyes, P., Mulinari, D.(2005) Intersektionalitet - Kritiska reflektioner över 
ojämnlikhetens landskap. Liber AB: Malmö 
 
De Zengotita, Thomas (2005). Mediated: how the media shapes your world and the way you 
live in it. 1st U.S. ed. New York: Bloomsbury 
 
Fairclough, Norman. (1992) Discourse and social change. Cambridge:Polity Press 
 
Forsström, Ann-Louise (2011). Skriv som proffsen: din guide till att skriva lättläst, begripligt 
och förtroendeingivande. Stockholm: Redaktionen 
 
Logan, Robert. (2016). Understanding new media: extending Marshall McLuhan. (Second 
edition.) New York: Peter Lang 
 
McCombs, Maxwell. (2014). Setting the agenda. 2nd edition. Polity press: Cambridge  
 
Philo, Greg. Briant, Emma. Donald, Pauline. (2013). Bad news for refugees. London: 
PlutoPress 
 
Toledo Basto, Marco. (2015). Journalism studies: Share, Pins and Tweets – New readership 
from daily papers to social media. Vol 15, Issue 3. Routledge: Taylor & Francis  
 
Weller, Katrin (red.) (2014). Twitter and society. New York: Peter Lang 
 
 
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Yin, Robert K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press 



42 
 

 

Elektroniska referenser 

Atweel Seate, Anita. Mastro, Dana. (2016). Communication Monograhps:Media’s influence 
on immigration attitudes: An intergroup treath theory approach. Issue 2. Vol 43. Taylor and 
Francis: United Kingdom. Hämtad på: 
http://journals.sagepub.com.bibl.proxy.hj.se/doi/abs/10.1177/0093650214565896 [2016-11-
12] 
 
Aasland Ravndal, Jacob. (2016). Perspecitve on terrorism: Right-wing terrorism and 
violence in Western Europe: introducing the RTV dataset. Issue 3 Vol 10. Terrorism Research 
Initiative. Hämtad på : file:///C:/Users/windows/Downloads/Right-
Wing_Terrorism_and_Violence_in_Wes.pdf [2016-12-04]  
 
Bjereld, Ulf. (2016). Migration i medierna:Medierna och flyktingfrågan.Om svårigheten att 
kombinera opartiskhet med ett värnande av demokratins principer. Mediestudier.se. Hämtad 
på: 
http://mediestudier.se/ulf-bjereld-medierna-och-flyktingfragan-om-svarigheten-att-
kombinera-opartiskhet-med-ett-varnande-av-demokratins-principer/ [2016-12-03]  
 
Byström, Max. (27 maj, 2014). Nyvalda högerextrema i Europa. SVD.se. Hämtad på: 
http://www.svd.se/nyvalda-hogerextrema-partier-i-europa [2016-11-01] 
 
Chaukri, Rakel. (2016).Migration i medierna:Problemet är bristande kunskap och 
engagemang- inte tabun och ängligheten. Mediestuder.se. Hämtad på: 
http://mediestudier.se/rakel-chukri-problemet-ar-bristande-kunskap-och-engagemang-
inte-tabun-och-angslighet/ [2016-12-03] 
 
Dahlberg, Anna, (2016). Migration i medierna:Unison gäspning om migrationsmiljarder. 
Mediestuder.se. Hämtad på: 
http://mediestudier.se/anna-dahlberg-unison-gaspning-om-migrationsmiljarder/ [2016-12-
03] 
 
Davidsson, Pamela. (2016). Svenskar och sociala medier 2016. IIS Internetstiftelsen Sverige. 
Hämtad på: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf [2017-01-
08] 
 
EU-upplysningen. (2016). Schengen och frirörlighet för personer. eu-upplysningen. se. 
Hämtad på:  
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-
personer/  [2016-11-01] 
 
EU-upplysningen. (2016). Så blev Sverige med i EU. eu-upplysningen.se. Hämtad på: 
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-EU/ [2016-11-01] 
 
Europeiska Unionen. (2016). EU-en överblick. europa.eu. Hämtad 
på:https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv [2016-11-01] 

http://www.svd.se/av/max-bystrom


43 
 

 
Guehenno, Jean-Marie. (2016). 10 Wars to Watch in 2015. Foreginpolicy.com. Hämtad på: 
http://foreignpolicy.com/2015/01/02/10-wars-to-watch-in-2015/ [2016-11-01] 
 
Intsitutet för mediestudier. (2016) Migration i medierna. Mediestudier.se. Hämtad på: 
http://mediestudier.se/publikationer/migrationen-i-medierna/ [2016-12-03]  
 
Internetstiftelsen Sverige. (2016) Svenskar och internet 2016. Internetstiftelsen Sverige, IIS. 
Hämtad på: http://www.soi2016.se/internet-och-traditionella-medier/ [2017-01-08] 
 
Johansson Heinö, Andreas. (2016).Migration i medierna: Nu förändras 
migrationsrapporteringen-men klarar medier skildra mångulturen? Mediestudier.se. 
Hämtad på:  
http://mediestudier.se/andreas-johansson-heino-nu-forandras-migrationsrapporteringen 
-men-klarar-medier-skildra-mangkulturen/ [2016-12-03] 
 
Migrationsverket. (2016). Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. 
Migrationsverket. Hämtad på: http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-
sokte-asyl-i-Sverige-2015.html [2016-11-13]  
 
Min, Seong-Jae. (2016). Journalism: Conversation through journalism:Searching for 

organizing principles of public and citizen journalism. Vol 17. Issue 5. New York: The 

Authors.  

 
Mångfaldsbarometern. (2016). Mångfaldsbarometern. Högskolan Gävle. Hämtad på: 
https://www.hig.se/download/18.62385c32157b0d73e1d2578e/1476908317545/H%C3%B6g
skolan+i+G%C3%A4vle_M%C3%A5ngfaldsbarometern+2016.pdf [2016-12-12]  
 
 
Statens Medieråd. (2016). Sociala medier. Statensmedieråd.se. Hämtad på 
http://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.37
9.html [2017-01-08] 
 
Rasmussen, Joel. (2015). Journal of multicultural studies: Should each of us take over the 
role as watcher? Attitudes on Twitter towards the 2014 Norwegian terror alert. issue 2, 
Volume 10. Hämtad på: 
http://www.tandfonline.com.bibl.proxy.hj.se/doi/full/10.1080/17447143.2015.1042882 
[2016-11-01] 
 
UNHCR, (2015). UNHCR Mid-Year Trends 2015. Hämtad på: 
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2015/2015-midyear-trends-report/2015-12-
18_MYT_web.pdf  [2016-11-01] 
 
Thurfjell, Karin. (2015). Centern bildar regering med Sannifinländarna och Samlingspartiet. 
SvD.se. Hämtad på: 



44 
 

http://www.svd.se/centern-bildar-regering-med-sannfinlandarna-och-samlingspartiet 
[2016-11-07] 
 
TT. (2015). SD framåt i ny mätning- KD och MP runt spärren. SvD.se.  Hämtad på: 
http://www.svd.se/sd-framat-i-ny-matning/om/opinionsmatningar [2016-11-07] 
 
Watson, Brendan. (2016). Communication Research: Is Twitter an Alternative Medium? 
Comparing Gulf Coast Twitter and Newspaper Coverage of the 2010 BP Oil Spill. Issue 5. Vol 
43. Hämtad på: 
http://journals.sagepub.com.bibl.proxy.hj.se/doi/pdf/10.1177/0093650214565896 [2016-11-
07] 
 
 
Wheeler, Briant, Hunt, Alex. (12 dec, 2016). Brexit: all you need to know about the UK 
leaving the EU. BBC NEWS. Hämtad på http://www.bbc.com/news/uk-politics-
32810887   [2016-12-01] 
 
Zachariasson, Helena. (13 Dec, 2015). Oväntat bakslag för Nationella Fronten. SVT 
NYHETER. Hämtad på:http://www.svt.se/nyheter/utrikes/bakslag-for-nationella-fronten 
[2016-11-09] 
  



45 
 

Bilaga      Bilaga 1 

Urpsrung & 
datum 

Produktion Titel 

Dagens Nyheter. 

2015-11-25 

Annika Ström Melin 

– DN 

korresprondent 

Inte säkert kraven 

gör skillnad. 

Dagens Nyheter. 

2015-11-25 

Anna Bodin Kyrkan sovplats när 

Malmö dignar under 

trycket 

Dagens Nyheter. 

2015-11-16 

Lina Lund Ministern: Ingen 

skärpt gränskontroll 

i Sverige 

Dagens Nyheter.  

2015-11-12 

Hans Olsson Ministerns besked: 

kontroller 

Dagens Nyheter. 

2015-11-11 

Jens Kärrman & 

Karin Eriksson 

”Att stoppa 

flyktingar inebär 

våld” 

Dagens Nyheter 

2016-01-23 

Staffan Kihlström Gränskontroller på 

väg tillbaka  

Dagens Nyheter 

2016-01-06 

Karin Eriksson ”Tyvärr ni kommer 

inte in, det är fullt” 

Dagens Nyheter 

2016-01-02 

TT-Ritzau Lokke varnar för 

gräl över gränser 

Dagens Nyheter 

2016-01-06 

Ewa Stenberg Centerledaren kan 

tvingas till svårt val 

Dagens Nyheter 

2016-01-01 

Evelyn Jones Oron växer för 

svenska 

kontrollanter 

Dagens Nyheter 

2016-03-26 

Lasse Wierup- 

Kriminalreporter 

Eliasson har själv 

bidragit till polisens 

akuta knipa 
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Dagens Nyheter 

2016-03-20 

Björn af Kleen & 

Anette Nantell 

Östermalm skiftar 

färg  

Dagens Nyheter 

2016-03-03 

Mats Larsson Gränskontroller blir 

kvar 

Dagens Nyheter 

2016-03-19 

TT Kontrollerna av 

utlänningar har 

minskat 

Dagens Nyheter 

2016-03-07 

Thomas Hall ”Vi räknar med över 

en miljon flyktingar i 

år” 

Svenska Dagbladet 

2015-11-18 

Jan Majlard Kontroller minskar 

flyktingström i norr 

Svenska Dagbladet 

2015-11-21 

John Alexander 

Sahlin - TT 

Asylsökande fick 

sova ute 

Svenska Dagbladet 

2015-11-19 

TT Många avviker trots 

gränskontoll 

Svenska Dagbladet 

2015-11-14 

Jonas Fröberg Gränskontroll delar 

upp familjer på flykt 

Svenska Dagbladet 

2015-11-13 

Emelie Nyman Resande utan pass 

fick kliva av tåget 

Svenska Dagbladet 

2016-01-03 

Negra Efendi Vaktbolag nobbar 

id-kontroll 

Svenska Dagbladet 

2016-01-22 

Gunilla Von Hall Löfven förnekar 

dominoeffekt 

Svenska Dagbladet  

2016-01-08 

Hannes Delling Fler tar taxi över 

Öresundsbron 

Svenska Dagbladet 

2016-01-08 

Gunilla Von Hall ”Asylrätt får inte 

äventyras” 

Svenska Dagbladet 

2016-01-06 

Per Kudo Kraftig minskning av 

antalet asylsökande 
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Svenska Dagbladet 

2016-03-12 

SvD Kontroller av id hävs 

i sommar 

Svenska Dagbladet 

2016-03-11 

Per Kudo Tydlig minskning i 

andelen asylfall 

Svenska Dagbladet 

2016-03-27 

Teresa Ahola Ask: ”Regeringen 

ska lyssna på 

polisen” 

Svenska Dagbladet 

2016-03-12 

TT Sverige hotar med 

att dra Tyskland 

inför domstol  

Svenska Dagbladet 

2016-03-20 

Göran Eriksson Öresundsbron har 

blivit politik- igen 
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     Bilaga 2 

Ursprung & 
datum 

Produktion Tweet 

Twitter 

2015-11-11 

@Tobiasekelin På tiden – för att ge 

förutsättningar för en 

långsiktig och planerad 

invandring och integration 

#gränskontroller #migpol 

Twitter 

2015-11-11 

@GarlSparre Varje dag passerar 16500 

människor i tåg över 

öresundsbron 

#gränskontroller 

Twitter 

2015-11-11 

@Hreer Nu är det inte 

#gränskontroller. Nu är 

det stickprover. Vilet i 

praktiken innebär att bara 

mörkhyade kollas. 

Twitter 
2015-11-11 

@Emmaberginger ”stickprovskontroller” som 

baserar sig på? Kan ju bara 

gissa vilka resenärer som 

kommer 

frågas…#gränskontroller 

Twitter 
2015-11-11 

@Larsibacken #migverket får taintiativet 

så de som kallade 

#gränskontroller skamliga 

kan rädda ansiktet #svpol 

#migpol 

Twitter 
2015-11-11 

@kenthlampa #gränskontroller vi 
lyckades få en bild av 
Fridolin på väg in till 
överläggningarna! 

Twitter 
2015-11-11 

@nielspaarup Vem kan bäst hantera fler 
flyktingar? PS: Idag har 
Turkiet redan fler 
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flyktingar än hela EU. 
#svpol #gränskontroller 

Twitter 
2015-11-11 

@DJSAAB_Gaming #gränskontroller äntligen 
att regeringen börjar 
fatta,dock skulle man gjort 
det för länge länge sen. 

Twitter 
2015-11-11 

@CarolinaOrre Gränspolisen ska göra 
”stickprovskontroller” på 
öresundstågen. Det brukar 
betyda rasprofilering. 
#gränskontroller 

Twitter 
2015-11-11 

@CarOsqar Har Löfven tillslut lyssnat 
på SD??? Eller var det han 
som kom på detta o SD tog 
efter? #gränskontroller 

Twitter 
2015-11-11 

@FolisMaria En tuff dag för många i 
Skåneregionen. Men långt 
mycket tuffare för de på 
väg genom Europa mot 
frihet och trygghet #asyl 
#gränskontroller 

Twitter 
2015-11-12 

@denfinarasismen Hur många importerade 
muslimska terrorister 
kommer gripas med 
#gränskontroller 10 dagar? 
#terrorism #krimpol 
#svpol #migpol 

Twitter 
2015-11-12 

@EricRode Blir ”kul” när våra nya 
gränskontroller får en 
dominoeffekt. Sitter 
moral-Sverige där med 
skägget i brevlådan. 
#gränskontroller #sverige  

Twitter  
2015-11-12 

@Victoriasvard – 
Feministisk intiativ: 
säkerhetspolitisk 
talesperson  

Skriver i @fempers om 
kreativitet och 
investeringar behövs- inte 
grönskontroller #migpol 
#gränskontroller 

Twitter  
2015-11-12 

@dominguez_Emma Malmöpolisen: ”fok får 
inte rasistkortet bara för vi 
är rasister” 
#gränskontroller 
#welcomerefugees 
#polisen#rasister 

Twitter 
2015-11-12 

@humanekot #centern är det enda parti 
som inte vill ha 
#gränskontroller 
Tokliberaler Inget parti för 
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Sveriges mjölkbönder, 
bara för kriminella #svpol 

Twitter 
2015-11-12 

@ninaragnhild I Lubeck demostrerar 
”flyktingar” mot Sverige. 
Jag orkar snart inte hålla 
god min #migpol 
#gränskontroller 
#mittland #sättstoppnu  

Twitter 
2015-11-13 

@Femtess Goda nyheter! VU har 
beslutat att 
@vansterpartiet är emot 
#gränskontroller 
@metrosverige 

Twitter 
2015-11-14 

@altenstedt Det här med ”öppna 
samhället” ekar ihåligt just 
nu i EU. #taggtråd 
#gränskontroller 
#Schengen rasar 
#undantagstillstånd 
#passagerarkoll 

Twitter 
2015-11-25 

@denfinarasismen #Malmö ska KNÄCKAS ta 
emot hela 
”asylmottagningen” med 
#gränskontroller oh yes!! 
#svpol #migpol #aktuellt 

Twitter 
2016-01-05 

@hreer Undrar om de kollar ID-
kort på alla lokförare? 
#gränskontroller 

Twitter 
2016-01-11 

@roffe10 Minster studerade id-
kontroller på plats 
#gränskontroll 
#asylsökande #svpol 

Twitter  
2016-01-06 

@denfinarasismen Om Sverige inte haft 
#idkontroller kommer vi 
toppa 10000-15000 
”flyktingar” vecka 
hahahaha 
#gränskontroller #svpol 
#migpol  

Twitter  
2016-01-04 

@victorstrmgren Hade vi [Sv/EU] agerat 
såhär tidigare hade vi ej 
haft den situation vi har 
idag kring #migpol och 
#gränskontroller 

Twitter 
2016-01-01 

@topaBen Att #gränskontroller är en 
lösning tror jag inte på. 
Här börjar vi se 
konsekvenser av 
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handlandet #svpol #ta 
#ansvar 

Twitter 
2016-03-04 

@pat_eng Hej @svtnyheter, det är 
inte tillfälliga 
#gränskontroller som 
transportörerna gör, det är 
#idkontroller 

Twitter 
2016-03-04 

@hreer Tåget hem från 
Köpenhamn till Malmö. 
Har nu suttit 18 minuter i 
Hylie. ”Som att visa leg på 
systemet”. 
#gränskontroller 
”smidigtsamorgan 

Twitter 
2016-03-02 

@Jensmoller1 Sverige förlänger tillfälliga 
#gränskontroller, sa 
Morgan Johansson vid 
nordiskt 
migationsministermöte 
@srekot 

Twitter 
2016-03-16 

@hreer Hur #gränskontroller går 
till mellan Tyskland och 
DK: Polis går ombord, ser 
sig omkring, konstaterar 
”Det ser förnuftigt ut”, går 
vidare.  

Twitter 
2016-03-23 

@r_lindholm #Löfven riskerar våra liv. 
Sverige bör omedelbart 
lämna #Schengen och 
införa effektiva 
#gränskontroller. #svpol 

Twitter  
2016-03-23 

@r_lindholm Det behövs konkreta 
åtgärder. Om Europa vill 
skydda sig måste 
#Schengen skrotas samt 
#visumtvång och effektiva 
#gränskontroller införas 

Twitter 
2016-03-11 

@MalinmatildaAll @öresundsrevolutionen 
lämnade spår av 
#gränskontroller i 
Stockholm 

Twitter 
2016-03-09 

@Nemokrati När EU-fanatiska 
Allianspolitiker pratar om 
att ”riva gränser” vet vi vad 
som väntar #luxleaks #KI 
#gränskontroller 

Twitter 
2016-03-08 

@hreer För andra gången sedan 4 
november var där ingen 
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polis i Hyllie som kom 
ombord för att kolla ID. 
#gränskontroller 

Twitter 
2016-03-01 

@hreer Idag hade det varit 
snabbare att flyga 
Köpenhamn-Stockholm än 
att åka tåg Köpenhamn-
Malmö. Fakking otroligt!! 
#gränskontroller 
@yngeman 
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